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 السفردات الشغرية والعسمية
 السفردات الشغرية : -1

 السفردات الشغرية
 لسفرداتتفاصيل ا                       االسبؾع
االهداف االساسية  –تعريف الزراعة العزؾية  –نبذة تاريخية  –مقدمة  االول

 لالنتاج الزراعي العزؾي 
 اهسية واسباب التحؾل الى الزراعة العزؾية عالسيا الثاني
كيفيـة االسـتفادة مشهـا  –مرادرها  –ماهي السخمفات الشباتية والحيؾانية  الثالث

 ا مؽ العشاصر الغذائية محتؾاه –في تدسيد التربة 
مترـــاص العشاصـــر الغذائيـــة لســـادة العزـــؾية فـــي اذابـــة وتيدـــير ادور ا الرابع

 الالزمة لشسؾ الشبات واحتفاظ التربة بالساء 
 ترشيع االسسدة مؽ مخمفات الحيؾانات ) سساد الدواجؽ والسجترات ( الخامس
طريقــــة  –الخرــــائص  –( الدــــساد العزــــؾي الرــــشاعي ) الكسبؾســــ   الدادس

 التحزير 
ــي اعــداد الدــساد العزــؾي  الدابع ــر العؾامــل الســ فرة ف ــات التخسي ــد عسمي  –عش

 السؾاد السزافة لمدساد العزؾي 
مثبتـات الشتـروجيؽ  –التدسيد العزؾي الحيـؾي ) السخرـبات الحيؾيـة (  الثامؽ

 اتمذيبات الفؾسف –
 طرق اضافة الدساد العزؾي الى التربة  التاسع
 دورات الزراعية والدساد االخزر ال العاشر

 االسس العمسية النتاج الخزر والفاكهة عزؾيا الحادي عذر
 اسباب التحؾل الى الزراعة العزؾية واالنتاج العزؾي  الثاني عذر
 و الثالث عذر
 الرابع عذر

زيـــارة ميدانيـــة الـــى احـــد  الســـزارع  –مؾاصـــفات السشتجـــات العزـــؾية 
 العزؾية في السشظقة 

 عرض افالم عؽ تظؾر الزراعة العزؾية  عذر الخامس
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 السفردات العسمية : -2
 السفردات العسمية

 تفاصيل السفردات االسبؾع
 انؾاعها -السخمفات الشباتية  االول
 انؾاعها  –السخمفات الحيؾانية  الثاني
 التحميل الكيسيائي لمسخمفات الشباتية الثالث
 الحيؾانية التحميل الكيسيائي لمسخمفات الرابع
 تقشيات وتظبيقات اضافة االسسدة العزؾية في الزراعة  الخامس
دراســة التغيــرات التــي تظــرم عمــى الســادة العزــؾية عشــد  الدادس

 اضافتها لمتربة
تقــديرات العشاصــر السغذيــة فــي الدــساد العزــؾي وحدــاب  الدابع

 كسيات الدساد العزؾي السزاف لمتربة 
 البقايا الشباتية في التربة الزراعية االسس العمسية لخمط الثامؽ
 خظؾات ترشيع الدساد العزؾي الشباتي التاسع
 خظؾات ترشيع الدساد العزؾي الحيؾاني العاشر

 في مخمؾط الدساد العزؾي الشدب السحددة  الحادي عذر
عسميـــات التعقـــيؼ الذسدـــي والتقميـــب والترطيـــب لمدـــساد  الثاني عذر

 العزؾي 
ـــل االســـسدة العزـــؾية اضـــافة  الثالث عذر ـــؾاد السشذـــظة لتحمي  –الس

 الدكريات . –الخسائر  –السخربات الحيؾية 
 الغروف السالئسة لعسميات انتاج الكسبؾس   الرابع عذر 
 زيارة ميدانية الحد مرانع االسسدة العزؾية . الخامس عذر
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 (( Over View)) الشغرة الذاممة : 
 

 : Target Populationالفئة السدتهدفة 
 اتي طمبة السرحمة الثانية لقدؼ االنتاج الشب

 الجامعة التقشية الجشؾبية – هد التقشي / الذظرةالسع
 

 Rotionaleمبررات الؾحدة : 
تظمبا مهسا لمزراعة الزراعة العزؾية باعتبارها مالتعرف عمى 

 االمشة والخالية مؽ السؾاد الكيسياوية والسمؾفات السختمفة .
 
 

 Central Idea:  الفكرة السركزية
  اسباب التؾجه الى الزراعة العزؾية التعرف عمى . 
  االسسدة العزؾية ومكؾناتها مؽ العشاصر تحديد نؾعية

 .السغذية  
 مؽ مرادرها السختمفة طرق ترشيع االسسدة العزؾية معرفة  
 ؾي والؾسائل الستبعة في ذلػالتعرف عمى التدسيد الحي 
  يتشاسب والسحاصيل طرق اضافة االسسدة العزؾية بسا

 السزروعة .
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   Objectivesاهذاف انًبدح : 

 
 

  انهذف انؼبو :

 

واعيييجبة انضساػيييخ انؼةيييىَخ رًكيييٍُ انطبنيييت ييييٍ يؼش يييخ           

رفةُههب ػهً انضساػخ انزقهُذَخ وػًهُبد رصُُغ االعًذح انؼةىَخ 

 ثًخزهف اَىاػهب 
 

 

 

 

 انهذف انخبؿ :

 

 

 ػهً : عُكىٌ انطبنت قبدسا          

 

يييٍ انكُفُييخ انزييٍ َييزى  ُهييب رصييُُغ انغييًبد انؼةييىٌ يؼش ييخ  -1    

 انًخهفبد انحُىاَُخ وانُجبرُخ .

 

طييشا انزغييًُذ ثبالعييًذح انؼةييىَخ ةغييت طجُؼييخ انُجييبد او  -2

 .ثذال يٍ اعزخذاو االعًذح انكًُُبوَخ انًحصىل انًضسوع 

 

بط وييذي اهًُزهيب  يٍ اَزيرؼشَف انطبنت ثبنضساػخ انؼةيىَخ  -3

خبنُيخ ثُئيخ انحفيب  ػهيً يىاد خبنُخ يٍ انًهىصبد اضب خ انيً 

 يٍ انزهىس  .
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 انًصبدس انؼهًُخ 

 

 

 
طجيغ ػهيً  –اعبعُبد انضساػخ اػةىَخ (  2112يغهط ، يى ق يضثبٌ ) 

 انُفقخ انخبصخ نهًؤنف .

 

( انضساػيخ انؼةيىَخ ) ازيبة انُكزشوَيٍ (  2115، يى يق يضثيبٌ ) يغهط 

 غ انشعًٍ نجبيؼخ االَجبس .ػهً انًىق
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 الزراعة العضوية                                   
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 االهذاف

انىةذح 

انًُطُخ 

 انضبَُخ

ائم  ٍ االَؾطخ وانجذ االيزحبٌ انقجهٍ

 انىةذح انًُطُخ

االيزحبٌ 

 انجؼذٌ

انُظشح 

 انؾبيهخ

ارا ابَذ 

انذسجخ 

ااجش يٍ 

او 

رغبوٌ 

9 

ارا ابَذ 

انذسجخ 

ااجش يٍ 

او 

رغبوٌ 

9 
 

 َؼى

 اال

 نهزذسة ثىاعطخ انىةذح انًُطُخانًخطط  االَغُبثٍ 
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 االسبؾع االول
االهداف االساسية  –تعريفها  –مقدمة في الزراعة العزؾية 

 لالنتاج الزراعي العزؾي 
 :  االختبار القبمي

 السقرؾد بها ؟ما  – هل سسع  بالزراعة العزؾية -1س
 هل يسكؽ ان تذكر اهدافا لالنتاج الزراعي العزؾي ؟ -2س
  

 عرض الؾحدة الشسظية
 مقدمة : 
مــع ا خــذ فــي والسحاصــيل الزيتيــة هــي نغــام زراعــي انتــاج الغــذاء وا ليــاف      

ــات  ــى البيئــة بجانــب االهتســام بــالغروف االقترــادية ومتظمب ــار السحافغــة عم االعتب
القــدرة الظبيعيـة لمتربــة والشبـات والحيــؾان ايزـا خــذ فـي االعتبــار مـع ا و  . السجتسـع

. والزراعة العزؾية تحد  كأساس انتاج غذاء ذو صفات جيدة وقيسة صحية عالية
مؽ استعسال ااضافات الخارجية كا سسدة الكيسيائية والسبيـدات والهرمؾنـات وكـذلػ 

جهة مخر  تذجع االعتسـاد عمـى التغيرات الجيشية باستخدام الهشدسة الؾرافية. ومؽ 
فالزراعــة العزــؾية اذن  . القــدرة الظبيعيــة السكتدــبة فــي مقاومــة ا مــراض وا فــات

تتزــسؽ السحافغــة عمــى السرــادر االرضــية والسائيــة  هــي نغــام لمزراعــة السدــتدامة
ــؾان  ــذي والسرــادر الجيشيــة لمشبــات والحي ــة فــي الؾقــ  ال لزــسان عــدم تــدهؾر البيئ

 .دية تتساشى مع احتياجات ومتظمبات السجتسع تحقق نهزة اقترا
وتشتذـر  دول كثيرة بزسشها دول التقـدم العمسـي لقي  الزراعة العزؾية قبؾال فيلقد 

ــة  انبدــرعة فــي دول اخــر  حيــث  سترــل قيســة قادمــة الستؾقــع خــالل ســشيؽ قميم
راعـي قد شغل هذا الشسط الز . و سشؾيا  ات دوالر ال اتمميار  مئاتالتجارة العزؾية الى 

%  فـي 11و والدـؾيد وفمشـدا  % مـؽ اراضـي سؾيدـرا 7% مؽ اراضي السانيا و 2
وفــي الؾقــ  الحاضــر هشــاك اهتســام بالزراعــة العزــؾية فــي جسهؾريــة مرــر الشسدــا 
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ــي الدــعؾدية  ــدا وف ــا متزاي ــاك طمب ــرا اذ ان هش ــي انكمت ــػ السشتجــات الســيسا ف ــى تم عم
فــي طفــال ومدــتمزماتهؼ االخــر  ويالحــع ايزــا ان جسيــع اغذيــة االوامريكــا وغيرهســا 

 طريقها ان تكؾن عزؾية  بالكامل . 
 

 :  ة العزؾية الزراعتعريف 
هي عبارة عؽ اسمؾب زراعي يهدف الى انتاج غذاء نغيف بظرق امشـة مـع مراعـاة 
ــؾازن الظبيعــي دون االخــالل بالشغــام البيئــي بحيــث يكــؾن هــذا االســمؾب مجــديا  الت

اعية وهذا الشغام الزراعي ياخذ التربة كسفتاح لشجاح اقتراديا ويحقق العدالة االجتس
االنتاج ويعتسد عمى مدخالت االنتاج السحمية وال يدسح باستخدام السـؾاد الكيسياويـة 

 .السرشعة 
 

 :فؾائد الزراعة العزؾية عمى البيئة مهداف و 
 لمزراعة العزؾية فؾائد كثيرة عمى البيئة نؾردها باالتي :     
مــؾث السيــال بــالسؾاد تقمــل مــؽ تلبيئــة فهــي لعزــؾية عمــى اتحــافع الزراعــة ا -1

 .الكيسياوية والسبيدات 
تحد مؽ استخدام مرادر الظاقـة غيـر الستجـددة والسـؾاد السرـشعة وبالتـالي  -2

 . باس الحراري واستيعاب كبير لكاربؾن التربةتتقمل مؽ عاهرة االح
 . سفيدةحيؾانات والكائشات اللتجعل مؽ التربة وسظا حيا تشسؾ فيه ا -3
ــــ -4 ــــاة الفظري ــــراء الحي ــــي اف ــــيؽ تدــــاهؼ ف ــــادة اعــــداد االعــــداء الظبيعي ة وزي

 .والسفترسات السفيدة 
تعزيــز قــؾام التربــة وبشائهــا وذلــػ مــؽ خــالل اتبــاع دورات محرــؾلية وزيــادة  -5

 .السؾاد العزؾية وتحفيز تكافر حيؾانات ونباتات ومجهريات التربة 
 .والكيسياويات والسبيدات  تؾفير غذاء صحي خال مؽ السزادات الحيؾية -6
تقميل السخاطر التي يتعرض لها السزارعؾن والتي تشجؼ عؽ اسـتخدام السـؾاد  -7

 كالسبيدات .الدامة 
 .تشسية الريف وجعمه متشاغسا مع الظبيعة واستيعاب افزل لاليدي العاممة  -8



 12 

 ا هداف ا ساسية لإلنتاج العزؾي :
 احها باالمؾر التالية :لمزراعة العزؾية اهداف كثيرة يسكؽ ايز     
 . إنتاج غذاء ذو قيسة غذائية عالية وبكسيات كافية    -1
 . التفاعل البشاء مع جسيع ا نغسة الظبيعية    -2
 . عمى زيادة خرؾبة التربة السحافغة     -3
الكائشات الحية  ط الحيؾي في الزراعة بسا يذسلتذجيع وتشذيط الشذا    -4

 . انالدقيقة والشبات والحيؾ 
 استخدام السرادر الظبيعية الستجددة في الزراعة.    -5
العسل عمى تشذيط اانتاج الزراعي في نغام مغمق بالشدبة لمسخمفات     -6

 . العزؾية والعشاصر الغذائية
 . إتاحة الغروف السشاسبة لمثروة الحيؾانية لسسارسة الشذاط الظبيعي    -7
 . سميات الزراعيةتجشب التمؾث نتيجة إجراء الع    -8
الحفاظ عمى االختالفات الؾرافية لمشغام الزراعي وما حؾله شاممة     -9

 . السحاصيل السزروعة والشباتات الظبيعية والبرية والكائشات الدقيقة
ضسان حرؾل السشتجيؽ في الزراعة العزؾية عمى حقؾقهؼ وعمى العائد     -11

 . الكافي
 . البعد االجتساعي لمشغام الزراعي الستبعمراعاة التأفير البيئي و     -11
 
 

 االختبار البعدي :
 ليكؾن عزؾيا ؟ غذائػ  تحؾيلراعة العزؾية وهل ترغب بما هؾ رايػ بالز  -1س
 
 هل تؾفرت لديػ القشاعة باهداف الزراعة العزؾية ؟ -2س
 
 اي االهداف تراها اكثر مشظقية ؟ -3س
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 االسبؾع الثاني
 اعة العزؾية عالسيا واسباب التحؾل لمزر مهسية 
 االختبار القبمي :

 هل تعتقد ان هشاك رغبة في التحؾل لمزراعة العزؾية ؟ -1س
 ما هي اهسية التحؾل لمزراعة العزؾية  -2س
 اذكر االسباب التي تراها مؾجبة لمتغير في الزراعة الى الزراعة العزؾية . -3س
 

 عرض الؾحدة الشسظية 
ان لهـا اهسيـة كبيـرة تدـتدعي ف الزراعـة العزـؾية تبيؽ مؽ خالل فؾائـد واهـدا     

بــاالجراءات ذلــػ حيــث يتجمــى التحــؾل مــؽ الزراعــة التقميديــة الــى الزراعــة العزــؾية 
 :  التالية  

 عمى البيئة ة السحافغةـــــــالتعريف بأهسية الزراعة السدتدامة والعزؾية ومهسي  -1
 . العمسي في هذا السجال وذلػ في جسيع مراحل التعميؼ مع تذجيع البحث      
 استغالل السشاطق الجديدة السعزولة في الزراعة العزؾية لسحاصيل لمتردير.  -2
اســتغالل السخمفــات الشباتيــة والحيؾانيــة فــي إعــداد ا ســسدة العزــؾية لتحدــيؽ   -3

 خؾاص التربة واالستفادة بها كسرادر لمعشاصر الغذائية.
نية كرـخر الفؾسـفات والفمدـبارات والسعـادن استغالل السرادر الظبيعية السعد  -4

 الظبيعية ا خر  لتؾفير احتياجات السحاصيل مؽ السغذيات.
االهتســام با ســسدة الحيؾانيــة كؾســيمة لتــؾفير وتيدــير العشاصــر الغذائيــة فــي   -5

 التربة.
 ة كالجبس الزراعي والكبري  لتحديؽ خؾاصــــاالستفادة مؽ السرادر الظبيعي  -6

 ربة الظبيعية والكيسيائية.الت      
ـــة الكتدـــابها صـــفات  -7 االهتســـام بزراعـــة وتحدـــيؽ ا صـــشاف والدـــالالت الشباتي

 السقاومة الظبيعية ويسكؽ االستفادة مشها في انتخاب سالالت مخر  مفزل.
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ــة السيكانيكيــة والزراعيــة والبيؾلؾجيــة كؾســيمة  -8 إتبــاع وســائل السكافحــة الستكامم
 فات الزراعية.لسقاومة الحذرات وا 

عدم استخدام السرادر الحيؾانية في تغذية حيؾانـات المـبؽ والمحـؼ وكـذلػ إنتـاج -9
 الدواجؽ. كذلػ عدم استخدام السشذظات والهرمؾنات.

مراقبــة السشتجــات وهــذا يدــتمزم وضــع ســجالت لمسشتجــات عشــد تدــؾيقها إلــى  -11
تأكـد مـؽ خمؾهـا مـؽ مسؾاق الجسمة عمى من تتؼ السراقبة بأخـذ عيشـات لمتحميـل لم

 السبيدات.
االهتسام بالسراعي و ا عالف لتجشب خظـؾرة اسـتخدام السبيـدات والكيساويـات  -11

 الزراعية عمى صحة الحيؾان وااندان.
  :إلى الظعام العزؾي  التحؾل مسباب

   تدفع الكمفة الحقيقية لمظعام الحقيقي.عشد الذراء  -1

 .طبيعيا    اتزسؽ غذاء -2

 بشكهة لذيذة وغذاء مستاز. التتستع  -3

 .بعد السؾاد الكيسيائية عؽ مائدتػ -4

  السيال مؽ التمؾث.  حساية -5

 .تخفض مؽ تمؾث التربة والهؾاء وتقترد في الظاقة -6

  التربة مؽ التآكل واالنجراف.  حساية -7

 .تداعد السزارعيؽ الرغار -8

  تداهؼ في استعادة التشؾع البيؾلؾجي. -9

 .مجيال السدتقبل  حساية -11
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 اسباب اختيار الظعام العزؾي : 

 يتؼ اختيار الظعام العزؾي السباب عديدة لعل اهسها :      

بيشـ  العديـد مـؽ  ا فزل لإلندان: تحتـؾ  الخزـراوات والفاكهـة العزـؾية كسـا -1
ر مـؽ مـا الدـرطان اكثـ الدراسـات عمـى فيتاميشـات ومغـذيات ومزـادات مكدـدة تقـاوم

 ؾي غير العز يحتؾيه الغذاء

مــؽ يــأكمؾن  ا شــهى: حيــث تتسيــز السشتجــات العزــؾية بشكهــة شــهية يعرفهــا -2
 ي .الظعام العزؾ 

اســـتخدم ؾي ام العزـــشغـــسخمقـــة: حيـــث يحـــرم الالكيساويـــات عمـــى الال يحتـــؾ   -3
ــــالكيساوي ــــات السرـــشعة مثــــــ ـــدات فـــي ــــــــــ ـــاج الظعـــام ويحـــرمل ا ســـسدة والسبي  إنت

 . الحيؾانات التي تربى تح  الشغام العزؾي  عمىوا دوية  اتاستخدام الهرمؾن

عمـى السرـادر الغيـر  ا فزل لمبيئة: يهدف الشغام العزؾي إلى تقميل االعتساد -4
البيئــة والحيــاة البريــة  متجــددة. فهــؾ يدــعى إلــى االســتدامة حيــث يــتؼ التعامــل مــع

 .بظريقة جيدة عمى مساس من لها ا ولؾية

ـــر ن: يعغـــؼ الشغـــام العزـــؾي االهتســـام بالحيؾانـــات ا فزـــل لمحيـــؾا -5 بذـــكل كبي
   .باعتبارل احد شقي الزراعة 

الغــذاء العزــؾي بــدون  ال يحتـؾ  عمــى كائشــات معدلـة ورافيــا : حيــث يــتؼ إنتـاج -6
بشــاءا  عمــى مقــاييس الظعــام  اســتخدام مي كائشــات معدلــة ورافيــا  والتــي تــؼ تحريسهــا

 .والزراعة العزؾية

لسـرض جشـؾن البقـر  مى مرض جشؾن البقـر : ال تؾجـد حالـة واحـدةال يحتؾ  ع -7
 .في القظعان التي تؼ تغذيتها بالشغام العزؾي 
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والحديث لمبيئة وعمـؾم  ا فزل لمتربة: يرتكز الشغام العزؾي عمى الفهؼ العمسي -8
 .لمدورات الزراعية التربة والذي بدورة يبشى عمى استخدام الظرق التقميدية

 د البيئية مؽ الزراعة العزؾية ؟ما هي الفؾائ
   :االستدامة في السد  الظؾيل  -1

حيـــث تهـــدف الزراعـــة العزـــؾية الـــى انتـــاج االغذيـــة والسشتجـــات الزراعيـــة      
لتالفـي السذـاكل الشاتجـة بذكل مدـتدام فـي عـل وجـؾد تـؾازن بيئـي االخر  

عــؽ اســتغالل االراضــي بزــسشها مذــكالت خرــؾبة التــرب واالفــات الزراعيــة 
 ختمفة .الس

   : التربة -2
كالــدورات الزراعيــة ومحاصــيل ان االســاليب الستبعــة فــي الزراعــة العزــؾية 
حيؾانــات تــشعكس نتائجهــا عمــى التغظيــة واضــافات الســؾاد العزــؾية وغيرهــا 

لسختمفــة مســا يتدــبب فــي وبالتــالي عمــى خرــائص التربــة اونباتــات التربــة 
ــل دورة السغــذيات و اقامــة نغــؼ اكثــر اســتقرارا  ــة وتتفع ــاظ الترب ــة واحتف الظاق

وعــدم ويــزداد التشــؾع البـايؾلؾجي ومقاومــة التربــة لمتعريــة بالسغـذيات والسيــال 
لتقميــل خدــائر السغــذيات وتعــؾيض اســتخدام االســسدة السعدنيــة السرــشعة 

   مؽ السؾارد الستجددة مؽ السزرعة الشقص الحاصل فيها 
 : السيال -3

والسبيــدات مذــكمة  السرــشعةيعتبــر تمــؾث مجــاري السيــال الجؾفيــة با ســسدة 
كبيــرة فــي كثيــر مــؽ السشــاطق الزراعيــة. ونغــرا  الن اســتخدام هــذل الســؾاد 
محغــؾر فــي الزراعــة العزــؾية. فبنهــا تدــتبدل با ســسدة العزــؾية )مثــل 

، والدـساد ا خزـر. وتـ دي الـشغؼ واالسسدة الحيؾانية السختمفـة الكسبؾس  
ا فزل عمـى االحتفـاظ بالسغـذيات  العزؾية جيدة اادارة والتي تتدؼ بالقدرة

اذ ان الزراعــة  إلــى إحــداث خفــض كبيــر فــي مخــاطر تمــؾث السيــال الجؾفيــة
 .استعادة القدرات الظبيعية العزؾية تعد اد تدابير 

 : الهؾاء -4
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 الهؾاء : -4
خفــض  لاســتخدام الظاقــة غيــر الستجــددة مــؽ خــال تقمــل الزراعــة العزــؾية 

يتظمب انتاجها استهالك كسية كبيـرة مـؽ  التيالكيساويات الزراعية استخدام 
كسـا وتدهؼ الزراعة العزـؾية فـي التخفيـف مـؽ االحتبـاس الحـراري  الؾقؾد 

زراعـــة الشباتــات البقؾليــة السثبتـــة ان تقميــل الحرافــة الــى اقـــل حــد مسكــؽ و 
ولذلػ فبن الـدعؾة لمشتروجيؽ يعزز مؽ قدرة الشغام البيئي عمى عدم التمؾث 

عزـؾية والحيؾيـة والسقاومـة البيؾلؾجيـة مصـبح  مظمبـا  الستخدام الزراعة ال
ضــــروريا  لحسايــــة البيئــــة مــــؽ التمــــؾث ورفــــع مدــــتؾ  اانتــــاج الزراعــــي، 

 والسشافدة الترديرية لمدول ا خر .
 

 االختبار البعدي 
 ؟ان يتحؾل لالنتاج العزؾي في مسزارع مقشعة لاالسباب السذكؾرة تراها  هل -1س
 
 الى الزراعة العزؾية حدب اهسيتها .رتب اسباب التحؾل  -2س
 
 ما هؾ برايػ مقدار استعداد السزارع العراقي لمتحؾل لالنتاج العزؾي ؟ -3س
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

 االسبؾع الثالث
كيفية  –ماهي مرادرها  –ماهي السخمفات الشباتية والحيؾانية 
 محتؾاها مؽ العشاصر الغذائية  –االستفادة مشها في تدسيد التربة 
 

 ر القبمي :االختبا
 اذكر مجسؾعة مؽ السخمفات الشباتية والحيؾانية محددا مرادر كل نؾع . -1س
 كيف تتؼ عسمية التدسيد بهذل السخمفات ؟ -2س
 
 

 عرض الؾحدة الشسظية 

الرـــفات  التربـــة وذلـــػ بتأفيرهـــا عمـــى دورا مهســـا فـــيالعزـــؾية الســـادة تمعـــب      
 ر متعددة هي :دلهذل السادة مرا، و  لمتربةوالحيؾية لكيسياوية والفيزيائية ا

 ات :  بقايا الشبات -1

 تعد بقايا الشباتات فـي الحقـل مثـل الجـذور والدـيقان واالوراق الستدـاقظةحيث      
 .   مردرا رئيديا لسادة التربة العزؾية بعد تحممها

 االسسدة الخزراء : -2

 يـر بقؾليـة ولكـؽتدـتعسل عـادة الشباتـات البقؾليـة بانؾاعهـا وكـذلػ نباتـات غ      
 بكسيات اقل كاسسدة خزراء. تزرع هذل الشباتات وتقمـب فـي تربتهـا فـي مرحمـة مـؽ
ــادة مــادة التربــة العزــؾية اضــافة الــى امــداد الشبــات بالعشاصــر  مراحــل نسؾهــا لزي

 : الغذائية.ومؽ فؾائدها
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 . تعسل بسثابة غظاء نباتي يحافع عمى سظح التربة مؽ التعرية واالنجراف -م

 . فة مؾاد عزؾية لمتربة تربح مؾاد غروية بعد تحممها في التربةاضا -ب

كاحتفـاظ  تحديؽ الرفات الفيزيائية لمتربة وخاصـة الرـفات الستعمقـة بالشدـجة -ج
 التربة بالساء والتهؾية وغير ذلػ .

 .غذائية اخر   زيادة ندبة الشتروجيؽ في التربة اضافة الى عشاصر -ء

 . العسميات الحيؾية لمتربة والكائشات الحيةزيادة معدل الشذاطات و  –هـ 

نــؾع ر لشجــاح التدــسيد العزــؾي باالســسدة الخزــراء يجــب ان ي خــذ بشغــر االعتبــاو 
 هي : الشبات حيث ان الشباتات السرغؾبة تترف برفات معيشة 

 .نسؾ سريع  يكؾن الشبات ذا  -*

 . ذا نسؾ خزري غزير -*

 لفقيـرة مـؽ حيـث محتؾاهـا مـؽ العشاصـرشسـؾ فـي التـرب االلمشبات السقدرة عمـى  -*
 .والغروف القياسية 

 ان يكؾن لمشبات صفات تحمل سريعة .  -*

 : االسسدة العزؾية السزافة لمتربة -3

حيؾانـــات ومخمفـــات السجـــازر والسرـــانع وفزـــالت السديشـــة ومـــؽ التذـــسل مخمفـــات 
 ما يمي : االسسدة الذائعة

 : تحزائر الحيؾانا الدساد الحيؾاني اوسساد -م

ـــا الشباتـــات -ب ـــي تدـــتعسل فـــي تحزـــير الدـــساد بقاي العزـــؾي،  : مـــؽ الســـؾاد الت
 . الخ…ق االشجار والخزراوات وتبؽ البرسيؼ والقسح والذعيراور االحذائش و 
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 قسامة السدن -ج

في السدن التي يؾجد فيهـا نغـام مجـاري جيـد تجسـع محتؾياتـه :  السجاري  سساد -ء
 .لغرض ري هذل السزارع في انابيب تؾصمها الى مزارع كبيرة

 . مخمفات االندان –هـ 

 مدحؾق العغام ومخمفات السجازر والسدابغ -و

 الكبيرة والدقيقة سؾاء مؽ مخمفاتها او مؽ اجدادها بعد تحممها الكائشات الحية -4

   : تركيب السادة العزؾية

والشدـب تتكؾن السؾاد العزؾية مؽ جسمة مؽ السركبات نبيؽ في ادنال تفاصـيمها       
 % (8 –1) شـسؾع وراتشجـات –زيـؾت –دهؾن السئؾية لتؾاجدها في السادة العزؾية 

محسـاض عزـؾية وبعـض السركبـات  –بكتـيؽ  –نذـا  –مؾاد ذائبة في الساء سكر ، 
ـــــــة       ســـــــيميمؾز، % ( 31 – 11)    هسيدـــــــميؾلؾز،  % ( 31 – 5)  الشيتروجيشي

إن  % (15 – 1يؽ ) بــــــــــروت،   % (31 – 11لجشـــــــــيؽ ) ،  % ( 51 – 21) 
مفتاح تحديؽ اانتاج الزراعي واستدامته يعتسد مساسا عمى اادارة والخدمة السثمـى 

دور السـادة ضـافة السدـتسرة لمسخمفـات العزـؾية اذ ان لسرادر التربة والسيال مع اا
في تحديؽ الخؾاص الظبيعية والكيسائية والحيؾية لمتربـة مسـا يـشعكس  العزؾية هام
 .لمترب السزروعة  عمى زيادة اانتاجية بدرجة كبيرة

 اهسية السادة العزؾية لالراضي الزراعية : 
 تقؾم السادة العزؾية بدور هام في التربة وكسا يمي :      
العشاصـــر الغذائيـــة  مرـــدرا لسجسؾعـــةتغذيـــة الشبـــات : تعتبـــر الســـادة العزـــؾية  –م 

ــاء تحممهــا التــدريجيالالزمــة لشســؾ الشبــات فهــي تدــاع الشتــروجيؽ  فــي تــؾفير د افش
 .والفدفؾر و البؾتاسيؾم وغيرها مؽ العشاصر الغذائية االخر  برؾرة جاهزة لمشبات 
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 تحديؽ بشاء التربة :  -ب
بة الفيزيائية مـؽ حيـث السادة العزؾية لها اهسية كبيرة في تحديؽ خؾاص التر      
وفــي ، نسؾهــا وتحدــيؽ تهؾيتهــا وتدــهيل اختــراق الجــذور و  التربــة وتركيبهــا تساســػ

قـدرتها عمـى وزيـادة  السـادة العزـؾية مـؽ تساسـػ تمـػ التـرب االراضي الرممية تزيد 
 كسا تعسل عمى االحتفاظ بالساء وتقمل مؽ فقد العشاصر الغذائية مشها 

 .الحد مؽ انجراف التربة  -*
 .تحؾيل العشاصر الغذائية الى صؾرة سهمة االمتراص بؾاسظة الشبات  -*
 .التربة عمى االحتفاظ بالساء  زيادة قدرة -*
زيادة تدفئة التربة نتيجة المؾن الغامق الذي تكتدبه التربة مؽ السادة العزـؾية  -*

. 
زيــادة نذــاط مايكروبــات التربــة : يدــتمزم الشذــاط الســايكروبي فــي التربــة تــؾفر  -ج

ة انـه كمسـا زاد مقـدار هـذل العشاصـر بالسـاداصـر الغذائيـة حيـث مقادير هامة مؽ العش
 ( زادالعزؾية السزافة الى التربة عؽ حاجة الكائشات الحية الدقيقـة ) السايكروبـات 

 مقدار الستبقي مشها المتراص الشبات .
 .تحديؽ مقاومة التربة لالمراض  -د
 

 عؾامل تحمل السادة العزؾية : 
 هشاك العديد مؽ العؾامل التي تداعد في تحمل السؾاد العزؾية وهي :

 درجة الحرارة  -1
 التهؾية  -2
 ندبة الرطؾبة  -3
 درجة تفاعل التربة  -4
 محتؾ  السادة العزؾية مؽ العشاصر الغذائية . -5
 قؾام التربة وبشاؤها . -6
 السايكروبات اي الكائشات الحية الدقيقة . -7
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ولالسـتفادة القرـؾ  مـؽ السخمفـات العزـؾية يمـزم إلقـاء الزـؾء عمـى مرـادر تمــػ  
ا  لتــــدوير هــــذل السخمفــــات السخمفــــات وخرائرــــها حتــــى يكــــؾن التخظــــيط صــــحيح

واالستفادة السثمى مشها فـي اانتـاج الزراعـي ويسكـؽ وضـع تمـػ السخمفـات العزـؾية 
 في فالث مجاميع رئيدية هي:

 مخمفات السحاصيل الزراعية.   -1
 السخمفات الحيؾانية. -2
 مخمفات الترشيع الزراعي. -3
 

 :   مخمفات السحاصيل الزراعية  -1
لــذرة الذــامية ، الــذرة الرفيعــة ، فــؾل الرــؾيا ، ا رز ، قرــب مثـل: القظــؽ ، ا      

،  البـاقالءالذـسس ، الدسدـؼ ، ،  ان ، الذـعير ، زهـرةالدكر ، بشجـر الدـكر ، الكتـ
العــدس ، الحســص و الحمبــه. كســا يسكــؽ اســتخدام مخمفــات جسيــع منــؾاع الخزــر 

قمـيؼ مشـجار والسخمفات الشاشئة عؽ ترشيع بعض مشها كذلػ يسكؽ استخدام نؾاتج ت
 الفاكهة والشخيل.

وسؾف يتؼ عرض لستؾسط كسيات السخمفات الشباتية التي يسكؽ االستفادة مشهـا فـي 
( ومحتــؾ  هــذل السخمفــات مــؽ العشاصــر الرئيدــية كــالشتروجيؽ  1)    جــدول رقــؼ

 ( . 3)  والفدفؾر والبؾتاسيؾم وندبة الكربؾن إلى الشيتروجيؽ في جدول رقؼ
 
 Animal wastes ؾانيةالسخمفات الحي  -2

تسثــل السخمفــات الحيؾانيــة الــروث والبــؾل لطبقــار مختمظــة مــع التــراب كفرشــه      
ـــال  ـــاعز والجس ـــام والس ـــل مجسؾعـــة ا غش ـــار تسث ـــات. وبااضـــافة لطبق تحـــ  الحيؾان

 جـدول رقـؼالوحيؾانات السزرعة ا خر  مردرا  مخر مـؽ السخمفـات العزـؾية. ويبـيؽ 
نية مؽ العشاصر الرئيدية الشتروجيؽ والفدفؾر والبؾتاسـيؾم محتؾ  السخمفات الحيؾا

 وندبة الكربؾن إلى الشيتروجيؽ.
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 جدول محتؾ  بعض السخمفات الشباتية مؽ الشتروجيؽ والفؾسفؾر والبؾتاسيؾم 
 انًخهفبد انضساػُخ % ػهً أعبط انىصٌ انجبف رًبيب  

 انجىربعُىو

( K ) 

 انفىعفىس

(P) 

 انُُزشوجٍُ

( N ) 
 

 انًحزىي 1,12-1,94 1,14-1,22 1,44-1,22
 رجٍ انقًح

 انًزىعط 1,54 1,11 1,16

 انًحزىي 1,36-1,1 1,21-1,12 1,41-3,3
 قؼ األسص

 انًزىعط 1,54 1,11 1,34

 انًحزىي 1,44-1,33 1,14-1,22 1,55-2,3
 ةطت انقطٍ

 انًزىعط 1,44 1,15 1,45

 انًحزىي 1,42-1,25 1,16-1,69 1,19-1,14
 طت انزسحة

 انًزىعط 1,55 1,31 1,11

 انًزىعط 1,35 1,14 1,51
يخهفبد 

 قصت انغكش

  ىل انصىَب انًزىعط 1,31 - -

 ةطت انفىل انًزىعط 1,52 1,32 1,34

 نىثُب انًزىعط 1,99 1,19 2,21

 انًزىعط 2,56 1,12 2,11
انفىل 

 انغىداٍَ

 انًزىعط 1,61 - -
ػشػ 

 انجطبطظ

 شَتا انًزىعط 3,61 - -

 انخظ انًزىعط 3,21 - -

 ثصم انًزىعط 2,61 - -

  هفم انًزىعط 2,61 .- -

 طًبطى انًزىعط 1,44-2,31 1,29-1,31 1,11-1,24

 جضس انًزىعط 1,61 - -

 انًزىعط 1,51-1,51 1,12-1,43 1,25
يخهفبد 

 األؽجبس

 انًزىعط 1,21-1,91 1,11-1,14 1,11-1,66
يخهفبد 

 انفباهخ

  
 الترشيع الزراعيمخمفات  -3

وتذــسل مخمفــات الرــشاعات العزــؾية والســؾاد الغذائيــة مثــل مخمفــات مرــانع      
ــات صــشاعة الشذــا وال ــذلػ مظــاحؽ القســح كقرــب الدــكر والبشجــر ومخمف مؾكــؾز وك

دـب( مثـل بـذرة مؽ البقايـا )ك عشهاكذلػ صشاعة الزيؾت وما يشتج  و الرز مجارشو 
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هـا مشومخمفـات تمـػ الرـشاعات يدـتفاد  رـؾيا.الذرة وفـؾل الو  سالقظؽ ـ دوار الذس
 . في تحزير ا عالف الحيؾانية

ومؽ السخمفات ا خر  مخمفات الرشاعات الغذائيـة التـي تشـتج عشـد إعـداد العرـائر 
. وهي مخمفات بها ندبة رطؾبة عاليـة  والسرطبات وتعميب وتجسيد الخزر والفاكهة

ها كسـا يسكـؽ كسرهـا تحـ  الغـروف وقد تدتعسل كعمف حيؾاني مباشرة مو بعد تجفيف
 .  Compost ) كسبؾس ال ) الهؾائية لتحزر سساد عزؾي صشاعي

كذلػ مؽ السخمفات العزؾية ا خر  مخمفات ذبح الحيؾانات مثل الدم والعغام كذلػ 
الدواجؽ وما يشتج عشها مؽ مخمفات مختمظة مؽ بقايا وريش كـذلػ  مجازرمخمفات 

 .مرانع تجهيز وتشغيف ا سساك
 (: متؾسط محتؾ  السخمفات الحيؾانية مؽ العشاصر الدسادية ا ساسية.3جدول رقؼ )

 َغجخ

C/N 
 انًخهفبد انحُىاَُخ %ػهً أعبط انىصٌ انجبف رًبيب  

  انُُزشوجٍُ انفىعفىس انجىربعُىو 

يخهفبد  انًحزىي 1,14-2,99 1,22-1,11 1,25-2,11 

 انًزىعط 1,9 1,56 1,4 19:1 يبؽُخ

 انًحزىي 1,2-2,21 1,21-1,35 1,32-1,94 
 يخهفبد أغُبو

 انًزىعط 1,42 1,29 1,92 29:1

يخهفبد  انًحزىي 1,35-5,14 1,49-4,23 1,51-2,32 

 انًزىعط 3,22 1,49 1,26 12:1 دواجٍ

 
 

 االختبار البعدي 
 ذات اهسية اكبر ؟لشباتية ام الحيؾانية اي مؽ مرادر االسسدة العزؾية  -1س
 
السرـادر الشباتيـة والحيؾانيـة ن مؽ حيـث محتـؾ  العشاصـر السغذيـة بـيؽ قار -2س

 لالسسدة .
 
 كيف يسكشػ االستفادة مؽ السرادر السختمفة لمسؾاد العزؾية ؟ -3س
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 االسبؾع الرابع
العشاصر الغذائية الالزمة دور السادة العزؾية في اذابة وجاهزية 

 لشسؾ الشبات واحتفاظ التربة بالساء 
 

 القبمي : االختبار 
 ما هي اهسية السادة العزؾية في تؾفير العشاصر الغذائية لمشبات ؟ -1س
 
 كيف يسكؽ لمسادة العزؾية ان تجعل العشاصر الغذائية جاهزة لالمتراص ؟ -2س
 

 عرض الؾحدة الشسظية 
 مرادر السادة العزؾية :

 بقايا الشباتات مؽ الديقان والجذور واالوراق . -1
 يدان بقايا الحيؾانات والد -2
 التدسيد العزؾي السزاف لمتربة -3
 اجدام السيكروبات كالظحالب والبكتريا -4
 اجدام الحذرات . -5

 : ندبة السادة العزؾية في التربة

تختمف ندبة السادة العزؾية في التربة مؽ مكـان  خـر حدـب السعـامالت الزراعيـة 
لزراعيـة التـي فقد اعتبرت التربة ا  .وااضافات العزؾية والسشاخ الدائد في السشظقة

ـــة بالســـادة  % فســـا فـــؾق مـــؽ وزنهـــا مـــادة عزـــؾية2تحتـــؾي  مـــؽ ا راضـــي الغشي
دة عزـؾية مـؽ وزنهـا مـا % 2-1 العزؾية. واعتبرت التربة الزراعية التـي تحتـؾي 

التربـة الزراعيـة التـي  امـا .العزـؾية الستؾسط مؽ السادة   مؽ ا راضي ذات السحتؾ 
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مؽ ا راضي الفقيرة بالسـادة  فهي زؾية% مؽ وزنها مادة ع1تحتؾي عمى مقل مؽ 
 .   العزؾية

 : العؾامل الس فرة عمى محتؾ  الترب مؽ السادة العزؾية

ارتفــاع درجــة الحــرارة يــ دي الــى انخفــاض محتــؾ  التــرب مــؽ :  درجــة الحــرارة -1
ارتفاع درجة الحرارة ي دي الى زيادة تحمل السادة العزؾية بدـبب  , السادة العزؾية
 الكائشات الحية الدقيقة السد ولة عؽ تحميل السادة العزؾية  زيادة نذاط

ــى  : الرطؾبــة واالمظــار -2 ــان ال ــة ي دي ــادة محتــؾ  التــرب مــؽ االمظــار والرطؾب زي
 .السادة العزؾية وبالعكس محتؾ  د وهذا ي دي الى زيادة وجؾد غظاء نباتي جي

العزـؾية اقـل مـؽ الترب الخذشة او الرمميـة محتؾاهـا مـؽ السـادة : ندجة التربة -3
الشاعسة الشدجة وذلػ يعؾد الـى انخفـاض محتـؾ  التـرب الرمميـة مـؽ  الترب محتؾ  
 .وزيادة معدل عسمية االكددة فيها الرطؾبة

زيادة محتؾ  التربة مؽ الرطؾبة الى حد االشباع ي دي الى قمـة  : تهؾية التربة -4
ى نذــــاط االحيــــاء الهؾائيــــة مي رداءة تهؾيــــة التربــــة وهــــذا اليــــ دي الــــ السدــــامات

تحمل السادة العزؾية وال يشتج عؽ ذلػ انخفـاض محتـؾ  التربـة مـؽ  السد ولة عؽ
العزـؾية وتزيـد التهؾيـة الجيـدة لمتربـة مـؽ تحمـل السـادة العزـؾية فيـشخفض  السـادة
 .الترب مشها محتؾ  

التعريــة السائيــة والريحيــة ي ديــان الــى انخفــاض محتــؾ  التربــة مــؽ :  التعريــة -5
العزــؾية عــؽ طريــق جرفهــا لمتربــة ونحــؽ نعمــؼ تركــز الســادة العزــؾية فــي  الســادة
 .الدظحية مسا يعرضها لطنجراف الظبقة

 ان الزراعة الستؾالية ت دي الى استشزاف السادة العزؾية لمتربة وهذاالزراعة :  -6
 ي دي الى انخفاض محتؾ  التربة مشها خاصة في غياب العشاية العمسية عؽ التربة

 غة عمى محتؾاها مؽ السادة العزؾية عؽ طريق اضـافة االسـسدة العزـؾيةوالسحاف
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ــات بعــد ــا الشب ــق اضــافة االســسدة الخزــراء وتــرك بقاي ــة او عــؽ طري  او الكيسيائي
 .الحراد

 اهسية السادة العزؾية : 
ــد  -1 ــات عش ــة الجــاهزة لمشب ــد الســاة العزــؾية مرــدرا مهســا لمعشاصــر السغذي تع

 الرؾرة السعدنية . تحؾلها مؽ الرؾرة العزؾية الى
تحديؽ الخرائص الفيزيائية لمتربة اذ ان السادة العزؾية تعد احد العؾامـل  -2

 الرابظة في التربة وبالتالي استفادة الشبات مؽ الساء والعشاصر السغذية .
ت فر السادة العزؾية عمى الرفات الكيسياوية لمترب كالتبادل االيـؾني الـذي  -3

 شاصر السغذية او احتجازها في التربة .له تافير كبير عمى امتراص الع
كذلػ ت فر السادة العزؾية في قدرة التربة عمى االحتفاظ بالسـاء فزـال عـؽ  -4

 تافيرها في درجة حرارة التربة . 
ولمسادة العزؾية تـافير مباشـر عمـى الشبـات فقـد تشـتج مـؽ السـادة العزـؾية  -5

 يدة لمشباتات .عشد تحممها مؾاد سامة في الؾق  الذي تتكؾن مؾاد اخر  مف
 

 اهسية التدسيد العزؾي :
حجــر ا ســاس الــذي يجــب وضــعه لرفــع القيســة اانتاجيــة الالتدــسيد العزــؾي  يعــد

لطراضــي الزراعيــة وااقــالل مــؽ التمــؾث البيئــي الشــاتج مــؽ ااســراف فــي اســتخدام 
ل ا سسدة السعدنية )الكيساوية( ولذا فبن إعادة تدوير السخمفات العزؾية محد العؾامـ

الهامـة التـي تـ دي إلـى تـؾفير كسيــات مـؽ ا سـسدة العزـؾية التـي تفـي باحتياجــات 
 ا راضي الزراعية. 

والكيسيائية  تعتبر السادة العزؾية ذات تأفير غير مباشر عمى الخؾاص الظبيعية
لة عؽ حؾالي  و كسا منها مد التربةعؽ فبات تجسعات  ولة  والحيؾية فهي السد

الكاتيؾنية لطراضي إلى جانب تأفيرها عمى حسؾضة  % مؽ الدعة التبادلية51
التربة وقدرتها التشغيسية وعمى خرؾبة التربة وإمداد الشبات بالعشاصر الغذائية 
السشظمقة مؽ السركبات العزؾية مفشاء تحممها وإمداد الكائشات الدقيقة بالظاقة 
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لبيؾلؾجي داخل تداهؼ السادة العزؾية في زيادة الشذاط ا . وعشاصر بشاء مجدامها
مشظقة انتذار الجذور الحتؾائها عمى بعض السيكروبات السفيدة والسشذظة 
لمعسميات الحيؾية فزال  عمى منها تعتبر محد السحدشات الظبيعية التي تقؾم بدور 

 هام وفعال في تحديؽ الخؾاص الظبيعية. 

 العشاصر الغذائية : ور السادة العزؾية في إذابة وجاهزيةد
شاصــر الغذائيــة مــؽ الســادة العزــؾية عشــد تحممهــا فــي التربــة فــي صــؾرة تشظمــق الع
الشيتروجيؽ والفؾسفؾر والكبري  والعشاصر ا خر  الغذائية وتربح صالحة كمعدنية 

لالمترـــاص بؾاســـظة الشبـــات . فـــالسؾاد العزـــؾية تعتبـــر مخـــزن لهـــذل العشاصـــر 
اذ ان  الحيـة فـي التربـةا ساسية الكبر  والرغر  والتي يحتاجهـا الشبـات والكائشـات 

ـــل  ـــات العزـــؾية. وتحم ـــرتبط مساســـا  بؾجـــؾد السخمف ـــة م ـــي الترب ـــؾي ف الشذـــاط الحي
السخمفات العزؾية بؾاسظة الكائشات الدقيقة ي دي إلى انظالق فاني مكديد الكربـؾن 

 . واستكسال الدورة بتثبيته خالل عسمية التسثيل الزؾئي

في انظالق العشاصر الغذائية مثل  التافير السباشر لالسسدة الحيؾانيةيتمخص 
الشتروجيؽ، الفؾسفؾر والبؾتاسيؾم وبعض العشاصر الغذائية ا خر  بجانب السؾاد 
السشذظة لمشسؾ وبعض السؾاد السثبظة لمسدببات السرضية التي تريب الشبات مما 
التأفير غير السباشر فهؾ تأفير السؾاد الدبالية وبعض السؾاد الؾسظية عمى 

لظبيعية والكيساوية والحيؾية والتي بدورها ت فر عمى الشباتات الشامية الخؾاص ا
 N  ،1,3 %P2O5 ،0.5%% 1,5وبفرض من الدساد البمدي يحتؾي عمى )

K2O  كيمؾ جرام  51فدان سؾف يزيف  / 3م21( فبن إضافةN ،30  كيمؾ جرام
P2O5   كيمؾ جرامK2O  من ا  عمس 3ؼ /سؼغ 1,5بفرض من كثافة السادة العزؾية

% مؽ الفؾسفؾر 61% في سشة ااضافة، 41-35معدل االستفادة لمشتروجيؽ 
% لمبؾتاسيؾم مؽ العام ا ول لإلضافة مو السحرؾل ا ول مسا ي كد دور 75و

وفعالية التدسيد العزؾي  وفائدة التدسيد العزؾي إذا ما قؾرن بالتدسيد الكيساوي.
اخ، الخدمة الستبعة خالل فترة تختمف باختالف السحرؾل، طبيعة التربة، السش

الشسؾ، وطبيعة الدساد العزؾي السزاف، كسا يتزح من إضافة الدساد العزؾي 
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ليد  عالقة خظية بسعشى زيادة التدسيد ال يتبعه زيادة في السحرؾل فالزيادة 
تكؾن كبيرة في ااضافات ا ولى حيث يقل التأفير بزيادة معدل ااضافة والسعروف 

% 61% ومؽ الفؾسفؾر 41-35فادة مؽ الشتروجيؽ يتراوح بيؽ من معدل االست
 % في العام ا ول مؽ ااضافة. 75والبؾتاسيؾم 

 

 :تأفير السادة العزؾية في الرفات الفيزيائية لمتربة 

ان محتؾ  السـادة العزـؾية فـي التربـة هـؾ محرـمة لمعؾامـل واالسـاليب السـ فرة فـي 
ميكيــة التحمــل التــي تــ فر جسيعــا فــي حركــة اضــافة الســؾاد العزــؾية السختمفــة وديشا

الكربؾن العزؾي ومؾاقع ارتباطه مـع السـؾاد السعدنيـة، فأضـافه السخمفـات العزـؾية 
الشباتيــة الــى التربــة تــ دي الــى زيــادة فبــات تجسعاتهــا وانخفــاض كثافتهــا الغاهريــة 

قظــر الســؾزون لحبيبــات التربــة عمــى الوزيــادة ندــبة مــاء االشــباع . ويعتســد معــدل 
طبيعة السادة العزؾية السزافة ودرجة وسرعة تحممها بفعـل االحيـاء السجهريـة كسـا 
تعتســد تــأفير الســادة العزــؾية عمــى الســد  الظؾيــل عمــى الســدة الالزمــة لتحمــل تمــػ 
الســـؾاد اضـــافة الـــى ذلـــػ فـــان زيـــادة فباتيـــة مجـــاميع التربـــة وزيـــادة قابميـــة التربـــة 

التربة مؽ السادة العزؾية ومـؽ جهـة فانيـة لالحتفاظ بالساء تزداد مع زيادة محتؾ  
تدــاعد زيــادة ندــبتي الظــيؽ والســادة العزــؾية فــي التربــة فــي زيــادة قابميتهــا عمــى 
االحتفــاظ بالســاء مســا يــؾفر عروفــا مشاســبة لزيــادة فعاليــة االحيــاء السجهريــة وهــذا 

 يداعد في زيادة كل مؽ سرعة تحمل السادة العزؾية وفبات مجاميع التربة.

 :   ة السادة العزؾية لمتربة والشباتاهسي

ــات       ــى نســؾ الشب ــ فر عم ــالي ت ــة وبالت تــ فر الســادة العزــؾية عمــى خرــؾبة الترب
 : وتافيرها يكؾن عؽ طريق

 .  تقمل السادة العزؾية مؽ التعرية السائية الهؾائية وجرف التربة -1
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تبقــى التربــة بقايــا الشباتــات تقمــل مــؽ درجــة حــرارة التربــة خــالل فرــل الرــيف و  -2
 . دافئة خالل الذتاء

 .  تقميل الساء الذي يفقد بالتبخر مؽ التربة -3

تزيــد مــؽ تهؾيــة التربــة بزيــادة السدــامات الهؾائيــة خاصــة فــي التــرب الظيشيــة  -4
 . حيث عشد تحممها تعسل عمى تجسيع حبيبات التربة

 . تزيد مؽ قابمية التربة عمى االحتفاظ بالساء -5

 . ذات الشدجة الشاعسة مي الظيشية مؽ التربديؽ صرف السيال تعسل عمى تح -6

 . تزيد مؽ انتاجية الترب الرممية -7

 . تعد مردرا لمعشاصر الغذائية وخاصة الشتروجيؽ والفدفؾر والكبري  -8

الكـاربؾن  السادة العزؾية عشد تحممها تكؾن االحساض العزؾية وفـاني اوكدـيد -9
 . وتجعل عشاصرها اكثر جاهزية لمشباتالتي ت فر في اذابة السعادن 

تعــد الســادة العزــؾية مرــدرا لمظاقــة وتجهــز الكائشــات الحيــة وخاصــة السثبتــة  -11
 بالكاربؾن  لمشتروجيؽ

 : ت فر برؾرة مباشرة عمى الشبات عؽ طريق -11

ان السركبـات العزـؾية الشتروجيشيـة يسكـؽ ان يسترـها الشبـات مباشـرة ومـؽ هــذل  - م
 .alanin , glycine  مض االميشية مثلالسركبات الحؾا

 امتراص الشبات لبعض السركبات العزؾية السؾجؾدة في السـادة العزـؾية مثـل- ب
phenol carboxylic acid , vanline acid . 

 . تحتؾي السادة العزؾية عمى مؾاد مشذظة لمشسؾ مثل الهرمؾنات والفيتاميشات - ت
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ا رئيديا في زيادة خرؾبة التربة وتؾفير لذلػ ت دي اضافة السخمفات العزؾية دور 
العشاصر السغذية فيها فزال عؽ تحديؽ خؾاصها الفيزيائية والكيسيائية واالحيائية. 
فمشؾاتج تحمل تمػ السخمفات والتي مشها االحساض العزؾية وفاني موكديد الكربؾن 

 لعشاصردورا في زيادة تجهيز الكثير مؽ العشاصر الغذائية فزال عؽ حفغها لتمػ ا
الجذور انتذار عؽ مشظقة بعيدا مؽ الحركة الى االعساق البعيدة في مقد التربة 

وذلػ لقدرتها عمى امتزاز االيؾنات عمى سظحها بذدة نتيجة لكبر مداحتها 
 . الدظحية ندبة الى وزنها مؽ خالل الية االمتزاز الفيزيائية وبالتجاذب االيؾني

ر الغذائيـة فـي التربـة كـالشتروجيؽ والفدـفؾر ان السادة العزؾية مردر مهؼ لمعشاصـ
ــى نســؾ  ــا عم ــة يــشعكس ايجابي ــذلػ فــان وجــؾد الســادة العزــؾية فــي الترب والكبريــ  ل
الشبات وانتاجيته اذ تعسل بعض السركبات العزؾية عمى تغميـف بعـض دقـائق التربـة 

 او اكاسيد الحديد مسا يقمل مؽ قابمية هذل السعادن عمى تثبي  الفدفؾر.
 
 

 ختبار البعدي اال
ــا الســادة العزــؾية لجعــل العشاصــر جــاهزة  -1س مــا هــي االليــة التــي تدــاهؼ فيه

 ؟ لالمتراص
 
 هل هشاك تافير لمسادة العزؾية في تحديؽ الخرائص الفيزيائية لمتربة ؟ -2س
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 ع الخامس االسبؾ 
 (االسسدة مؽ مخمفات الحيؾانات)سساد الدواجؽ والسجتراتترشيع 

 
 قبمي :االختبار ال

 ما السقرؾد باسسدة الدواجؽ واسسدة السجترات ؟ -1س
 هل تتؼ اضافة تمػ االسسدة مباشرة لمشبات ؟ -2س
 ماذا يعشي مرظمح ترشيع االسسدة العزؾية وكيف ؟ -3س
 

 عرض الؾحدة الشسظية 
 االسسدة العزؾية : 

و هــي االســسدة التــي تزــاف لمشبــات ســؾاء كانــ  مــؽ اصــل نبــاتي او حيــؾاني ا     
مؽ كميهسا وتختمف االسسدة العزـؾية السشتجـة بـاختالف السـؾاد الستـؾفرة فـي البيئـة 
مؽ حيؾانات ونباتات حيث تعسـل الكائشـات الحيـة الدقيقـة السؾجـؾدة فـي التربـة عمـى 
ــل الدــساد العزــؾي مشتجــة السركبــات العزــؾية البدــيظة والعشاصــر الدــسادية  تحمي

بـات وتؾجـد اسـسدة عزـؾية متشؾعـة مشهـا السغذية والجاهزة لالمتراص مـؽ قبـل الش
او اسـسدة عزـؾية مـؽ اصـل نبـاتي او سـساد الدساد العزـؾي ذو االصـل الحيـؾاني 

 اخزر وغير ذلػ .
 مسيزات الدساد العزؾي وفؾائدل :

 .زيادة قدرة التربة عمى االحتفاظ بالساء وخاصة الترب الرممية -1
تهؾيــة والرــرف مســا تحدــيؽ بشــاء التربــة والــذي يــ دي بــدورل الــى تحدــيؽ ال-2

 يداعد في حركة الساء وغدل االمالح مؽ التربة .
 زيادة قدرة التربة عمى االحتفاظ بالعشاصر الغذائية .-3
تفكيػ التربة الظيشية الثقيمة وزيـادة نفاذيتهـا مسـا يـ دي الـى سـهؾلة انتذـار -4

 الجذور ونسؾ الشباتات .
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 لتربة .زيادة وتشذيط الكائشات الحية الدقيقة السؾجؾدة في ا-5
 .حساية سظح التربة مؽ االنجراف بؾاسظة السيال او الرياح -6
ــرات الدــريعة فــي الحسؾضــة والسمؾحــة -7 ــر عامــل مــشغؼ لمتربــة ضــد التغي تعتب

 والقمؾية وبقايا السبيدات والتمؾث الكيسياوي .
 مردر مهؼ لمعديد مؽ العشاصر الغذائية الزرورية لمشبات .-8
 .اوية تداعد عمى امتراص االسسدة الكيسي-9
 

 فانها تدبب :اي غير السرشعة اما استخدام االسسدة غير السخسرة 
 ارتفاع حرارة التربة والتافير عمى جذور الشباتات بدبب الحرارة العالية . -1
 انتذار بذور االدغال واالعذاب الزارة في الحقل . -2
 انتذار الروائح غير السقبؾلة نتيجة تحمل السادة العزؾية . -3
 لسزعجة والزارة تكافر الحذرات ا -4

 
              وسساد الدواجؽ (  سساد السزرعة ) سساد فزالت الحيؾانات

يعتبر سساد السزرعة مفزل سساد عزؾي يزاف لمتربة في جسيع دول العـالؼ وذلـػ 
ــة والحيؾيــة. وســساد السزرعــة هــؾ خمــيط مــؽ  ــة والكيسائي لتحدــيؽ خؾصــها الظبيعي

 مخمفات الحيؾانات مع الفرشة.
 قديؼ سساد السزرعة إلى سساد الساشية وسساد الدواجؽ:تويسكؽ 

 :   سساد الساشية  -م
وبـؾل الساشـية والحيؾانـات ا خـر   هؾ عبارة عؽ خميط مؽ فزـالتوسساد الساشية 

 ا غشـام مزـافا  عمـى فرشـة تتكـؾن مساسـا  مـؽ التـراب وقـد يدـتعسل قـش ا رز مثل
 كفرشه المتراص السخمفات.

 : سساد الدواجؽ  -ب
شتذـر مـزارع الــدواجؽ الخاصـة بالتدـسيؽ وإنتــاج البـيض فـي مشــاطق مختمفـة حيــث ت

ملــف طــائر فــي الــدورة 451تبمــغ ســعة السزرعــة الؾاحــدة مــؽ خسدــة  الف حتــى 
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الؾاحدة وفي مزارع التدـسيؽ تربـى مكثـر مـؽ دورة خـالل العـام الؾاحـد بااضـافة إلـى 
 الظيؾر التي تربى في السشازل.

% مـؽ وزنـه الحـي وفـي الستؾسـط 5يخرجـه الظـائر بحـؾالي وفي الستؾسط يقدر ما 
ؼ مخمفـات يؾميـا  بهـا حـؾالي غك1,1ؼ يفرز حؾالي غك  2 فبن الظائر بستؾسط وزن 

ومخمفات الدواجؽ الشاتجة مؽ مزارع التدـسيؽ حيـث تدـتخدم تـبؽ جافة  % مادة25
ت مــع القســح مو الفــؾل مو نذــارة الخذــب كفرشــة تقــؾم بامترــاص الدــؾائل واافــرازا

تجسيع خميط السخمفات مع الفرشة كل شهريؽ تقريبا  بعد نهاية كل دورة حيث تكؾن 
 . صالحة لالستخدام

    
      سساد االغشام والساعز :

سميــة م فـؼ القيـام بع 1,5 -1يـتؼ جسـع مخمفـات االغشــام عمـى شـكل مكـؾام بارتفــاع  
% ويـتؼ 51-41بالساء بحيث تكؾن ندـبة رطؾبتـه  تخسير الدساد حيث يتؼ ترطيبه

 5-3يؾما . ويتؼ تقميبه بذكل دوري خالل مدة التخسر التي تدـتسر  15تقميبه كل 
مئؾيــة . ومــؽ مجــل بــدء عسميــة التخســر وتدــريعها  51مشــهر فــي درجــة الحــرارة 

واستسرار التفاعالت يتؼ وضع سساد عزؾي قديؼ فؾق مكؾام الدساد الحديث . ومؽ 
دء عسميــة التخســر يــتؼ إضــافة خمــيط نذــارة مجــل إزالــة الــروائح التــي ترــدر عشــد بــ

% . يتـرك الدـساد السخسـر بعـد عسميـة التخسيـر فتـشخفض 1,5الخذب بشدبة خمـط 
وبذلػ يكؾن جـاهزا لالسـتخدام.  درجة مئؾية 31 -21درجة حرارته حتى ترل إلى 

حيث يتؼ قياس درجة حرارتها بذكل دوري خالل هذل الفترة . ويجب السحافغة عمـى 
 في مكؾام الدساد خالل فترة الشزج .% 21رطؾبة 

   : سساد االبقار والجامؾس

ة في عميقة الحيـؾان % مؽ العشاصر الغذائية السؾجؾد95-81وجد من حؾالي      
% فـي حـيؽ التدـسيؽ 81والبؾل. وجـد من حيؾانـات المـبؽ تفـرز  فزالتتفرز في ال

% 41لعزــؾية % مــؽ العشاصــر السؾجــؾدة فــي العميقــة كســا تسثــل الســؾاد ا95تفــرز 
مؽ السؾاد السؾجؾدة في العميقة مفشاء تحزير وتخزيؽ الدساد البمدي تحـدث تغيـرات 
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ــى  ــؾي ونتائجــه عم ــف الشذــاط الحي ــة ويختم ــات الدقيق ــيالت نتيجــة نذــاط الكائش وتحم
ل ميط )مشدمج مو يتخممه الهؾاء( طـؾعؾامل عدة مثل نؾع وكسية الفرشة، طبيعة الخ

بعـض  حيـؾانيالدـساد الفـي تحـدث ر وطريقة التخـزيؽ. فترة بقاء الدساد في الحغائ
التغيـرات الكيساويــة حيــث تتحــؾل السركبــات الكربؾهيدراتيــة والبروتيشيــات إلــى مركبــات 
بديظة فؼ إلى مركبات وسظية. ومؽ مهؼ التغيرات التي تحدث في الدـساد السحزـر 

ــي صــؾرة  ــد ف ــروجيؽ لمفق ــاوالسخــزن هــؾ تعــرض الشت ــروجيؽ مو م امؾني كاســيد مو نت
نيتروجيشية حيث تقؾم الكائشات الدقيقة الستخررة في تحؾيل اليؾريا السؾجؾدة فـي 

وفـاني مكدـيد  امؾنيـاالبؾل إلى كربؾنات ا مؾنيؾم والتي بدورها يتحمل بدـهؾلة إلـى 
ــا وحــ ــى يؾري مض الخميــػ كســا منــه تحــ  االكربــؾن كســا يتحــؾل حــامض اليؾريــػ إل

إلى نتـروجيؽ ومكاسـيد نتروجيشيـة. بااضـافة إلـى الغروف الالهؾائية تتحؾل الشترات 
% 12قدر الفقد بالتظاير في الكؾمة الغير مغظاة بحـؾالي الفقد عؽ طريق الغديل. 
% فقـط فـي حالـة الكؾمـة السغظـاة. وفـي دراسـة مخـر  وجـد 4مؽ الشتروجيؽ، بيشسا 
% لمبؾتاسـيؾم فـي 35% لمفؾسـفؾر و7% لمشتـروجيؽ و21من الفقد قـد يرـل إلـى 

لة التخزيؽ في الهؾاء السفتـؾح ولتؾضـيح القيسـة الدـسادية لدـساد السزرعـة يجـب حا
   :(  3جدول ) ان يكؾن بالسؾاصفات التالية 

  %0.02 ± % 0.25عؽ    ال تقل  ندبة الشتروجيؽ الكمي
  %0.04 ±  % 16عؽ  ال تقل  السادة العزؾية
  %1 ± % 20  ال تزيد عؽ  ندبة الرطؾبة
  %0.5 ± % 5  ال تزيد عؽ  ؾمكمؾريد الرؾدي

  ؼغك 40 ±  كغؼ  700 ال تقل عؽ  وزن الستر السكعب
جيـــد باتبـــاع ا ســـس الدـــميسة الدـــساد اليسكـــؽ تحزـــير  : تحزــير ســـساد السزرعـــة
 لمتحزير كسا يمي : 

بشاء حغائر الحيؾانات بحيث تكـؾن مرتفعـة الدـقؾف ومشخفزـة ا رضـية عمـى  -*
 شتية وغير مشفذة لمدؾائل. من تكؾن مرضية الحغائر مسس
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 الفرشــة السدــتعسمة تكــؾن خمــيط مــؽ التربــة الغيــر ممحيــة ومخمفــات السزرعــة -*
ز مو التــبؽ مو حظــب الــذرة والقظــؽ بعــد تكدــيرل( وتؾضــع الفرشــة ر الشباتيــة )قــش الــ

تربة بااضافة إلـى مـا  3م1,5متجاندة التؾزيع تح  الحيؾانات بسعدل ال يزيد عؽ 
ؼ غـك 7مؽ السخمفات الشباتية لكل عذـر حيؾانـات يؾميـا  )حـؾالي ؼ غك21ال يقل عؽ 

 .   ( ؼ مخمفات نباتية لكل حيؾان يؾميا  غك 2تربة و
كجـؼ  21يفزل إضافة الجبس الزراعي مو صخر الفؾسفات مع الفرشة بسعـدل  -*

لكــل حيــؾان مســبؾعيا  حيــث من كبريتــات الكالدــيؾم تحــد مــؽ فقــد ا مؾنيــؾم كســا من 
 رد وترتبط في صؾرة عزؾية سهمة تيدرها لمشبات. الفؾسفات تشف

يفزل إبقـاء الدـساد مطـؾل فتـرة مسكشـة بالحغـائر حتـى يسكـؽ تقميـل صـؾر فقـد  -*
وتحتــؾي مخمفــات الحيؾانــات السختمفــة عمــى التراكيــز التاليــة لكــل العشاصــر الغذائيــة. 

 ( : 4) جدول مؽ الشتروجيؽ والفدفؾر والبؾتاسيؾم 
  

 
 الحيؾان

 
 ت الدائمة )%(السفرزا

 
 السفرزات الرمبة )%(

 مادة رطؾبة
 مادة رطؾبة N P K جافة

 N P K جافة

 1,1 1,15 1,3 17 83 1,5 مفار 1 5 95 بقر
 1,15 1,3 1,55 35 65 2,2 1,1 2 13 87 غشؼ
 1,35 1,35 1,45 25 75 1,5 - 1,6 11 91 خيل
 ا رانب

فزالت +بؾل
 صمبة 

- - - - - 71 31 1,5 1,45 1,1 

 فزالت
 1,35 1,55 2,56 44 56 - - - - - الدجاج

 فزالت
 1,1 1,75 2,75 48 52 - - - - - الحسام
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 Kالبؾتاسيؾم ريػحسض الفؾسفؾ  Nا زوت نؾع الزبل

 7,2 2,3 6,7 الخيؾل
 3,5 1,3 3,4 البقر
 8,4 2,1 8,2 الغشؼ
 25 13 21 الدواجؽ

 
 طريقة التخسير : 

 االبقار والجامؾس بظريقة االحؾاض وكسا يمي : يسكؽ تخسير مخمفات حزائر
تجهز حفرة مشاسبة لكسيات الدساد العزؾي الستؾفرة في الحقل بحيث تكـؾن -1

ارضــية هــذل الحفــرة غيــر مشفــذة وبعيــدة عــؽ السشــاطق الدــكشية والسرــادر 
 السائية .

 وضع الدساد العزؾي السراد تخسيرل داخل الحفرة ويرطب اذا كان جافا -2
 مية التقميب الغشاء الدساد العزؾي باالوكدجيؽ .القيام بعس-3
ســـؼ والـــرش بالسيـــال  11 – 5اضـــافة طبقـــة مـــؽ القـــش او التـــراب بدـــسػ -4

 % . 55 – 51والسحافغة عمى الرطؾبة بيؽ 
اشــهر وذلــػ لمتاكــد مــؽ قتــل بــذور االدغــال  4-3تدــتسر مــدة التخسيــر مــؽ -5

 والبكتريا السرضية .
% عشـد االســتعسال 21عزـؾي السخســر يجـب ان ال تتجــاوز رطؾبـة الدــساد ال-6

 وذلػ حتى يدهل نثرل .
يجب تجسيع الكسيات السشتجة مؽ الدساد عمى شكل اكؾام كبيـرة لسشـع تظـاير -7

 الشتروجيؽ .
 او باستخدام طريقة التخسير باالكؾام وكسا يمي :

وضع الدساد العزؾي السراد تخسيرل فـي مكـان جـاف عمـى اطـراف السزرعـة  -1
 عمى شكل اكؾام .
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 افة االسسدة الشتروجيشية كاليؾريا الى كؾمة الدساد العزؾي .اض -2
 .الترطيب بالسيال وتركها لسدة يؾميؽ  -3
تغظية الكؾمة بذكل كامل اما باضافة التراب او باستخدام البالستػ الخـالي  -4

 مؽ الثقؾب .
 تترك الكؾمة مؽ شهر ونرف الى شهريؽ مع التقميب مؽ حيؽ الخر  -5

الدساد وانتهاء عسمية التخسير عشد زوال انبعاث رائحة  ويسكؽ االستدالل عمى نزج
 التحمل .

 : قيســة ســسادية مرتفعــة يجــب مراعــاة العؾامــل االتيــة ي ذولمحرــؾل عمــى ســساد 
او  يجب ان تكؾن ارضية الزرائب مؽ مادة ال تشفذ مشهـا الدـؾائل مثـل االسـسش  –م 

بـل تبقـى  الى التربـةجيدا حتى ال تتدرب سؾائل الدساد  رصؾصةعمى االقل تكؾن م
   . لتستص بؾاسظة الفرشة

ؽ االمـالح مـالفرشـة جافـا وناعسـا وخاليـا  يجب ان يكؾن التراب السدتخدم فى -ب 
ومؽ السفيـد جـدا ان يخمـط  الفزالت االخر   وبكسية كافية المتراص البؾل وسؾائل

لذـعير الفؾل والبرسيؼ او تبؽ القسح وا التراب بسقدار الشرف مؽ قش االرز او تبؽ
 . غير الرالح لالستهالك الغذائى

 مؽ السفزـل ان يتـرك الدـساد فـى الزرائـب تحـ  ارجـل السؾاشـى الطـؾل وقـ  – ج
 وهـؾ مايحـدث حتسـا فـى امؾنيـا لمتظاير فى صـؾرة شتروجيؽحتى ال يتعرض ال سكؽم

 سـساد الحيؾانـاتوعـادة مـايكؾن انتـاج .  حالة اخراج الدساد مؽ الحغائر يؾما بيؾم
السـزارع  ر العام فى حيؽ اضافته لمتربة تـتؼ فـى مؾاسـؼ محـددة مسـا يزـظرعمى مدا

العؾامـل  واهـؼ –الى خزن الدساد البمـد  الفـائض مشـه لحـيؽ الحاجـة الـى اسـتعساله
الذـسس  افشاء خزنه هـؾ تعرضـه لمسـ فرات الجؾيـة مثـل حيؾانيالتى تزر بالدساد ال
ـــــاح واالمظـــــار  حيـــــؾاني دـــــساد الاعـــــاة مـــــايمى عشـــــد خـــــزن الو يجـــــب مر  -والري

 . السؾقـــــــع يكـــــــؾن قريبـــــــا مـــــــؽ الزرائـــــــب وتـــــــدك ارضـــــــيته جيـــــــدا –م 
ـــــع بارتفـــــاع ال يقـــــل عـــــؽ –ب  ـــــى السؾق ـــــد  يشقـــــل ال  . متـــــر 2الدـــــساد البم
مـــؽ السفزـــل اضـــافة خمـــيط مـــؽ ســـساد الدـــؾبر فؾســـفات وســـمفات الشذـــادر  –ج 

ل ؼ سـمفات لكـغـك 15ؼ سـؾبر + غـك 4افشـاء تبادلهـا بـيؽ الظبقـات بسعـدل  لمكؾمـات
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 111رام/غـ 125حمؾل مـؽ ا  سـساد ورقـى بسعـدل بمد  ويسكؽ رشة بس طؽ سساد
 . ( لتر ماء

بالسـتيػ المظـار مـع التغظيـة بقظعـة مـؽ اليراعى حساية الكؾمات مؽ الحرارة وا – د
 مشاسبة مع ترطيبها بالساء مؽ ان الخر وخاصة فـى اغظية الدسيػ او القش او ب

 الحرارة الذديدة اشهر
تح  ارجل السؾاشى بالزرائب لسـدة طؾيمـة قـد ترـل الـى  حغائرسساد الويسكؽ ترك  

 لمحفاظ عمى ندبة الشتروجيؽ فيه ومشعه مؽ التظاير . ستة شهؾر
 
 

 االختبار البعدي
 

 كيف يسكشػ ترشيع االسسدة العزؾية مؽ مخمفات الدواجؽ ؟ -1س
 
 كيف يسكشػ ترشيع االسسدة العزؾية مؽ مخمفات السجترات ؟ -2س
 
عمـــى خمظـــة الدـــساد العزـــؾي ؟ مـــاهي ؟ مـــا اســـباب هـــل هشـــاك اضـــافات  -3س

 ؟االضافة 
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 االسبؾع الدادس
 -الخرائص  –الدساد العزؾي الرشاعي ) الكسبؾس  ( 

 طريقة التحزير    
 االختبار القبمي :

 هل الدساد العزؾي الرشاعي ذو اصل نباتي ام حيؾاني ؟ -1س
 ه ؟هل لديػ فكرة عؽ خظؾات ترشيع -2س
 هل يتؼ تخسيرل كسا هؾ الحال في االسسدة العزؾية االخر  ؟ -3س
 

 عرض الؾحدة الشسظية 
 صشاعة الدساد العزؾي ) الكؾمبؾس  ( :

اصـبح  االتجاهــات الحديثــة فــي الزراعــة ت كــد عمــى اهسيــة اســتخدام االســسدة      
اويــة العزــؾية لســا لهــا مــؽ دور فعــال فــي تحدــيؽ خــؾاص التربــة الظبيعيــة والكيسي

والحيؾيــة ومــؽ فــؼ زيــادة انتاجيــة السحاصــيل السختمفــة وايزــا تقميــل ندــبة التمــؾث 
البيئــي والحــد مــؽ مــؽ االفــار الزــارة نتيجــة تــراكؼ السخمفــات الزراعيــة وتــاتي اهسيــة 
التدسيد باالسـسدة العزـؾية السرـشعة مـؽ السخمفـات الزراعيـة اسـترجاعها لمعشاصـر 

ل فتـــرة نســـؾ الشباتـــات وهـــؾ مـــا يـــ دي الـــى الدـــسادية التـــي اخـــذت مـــؽ التربـــة خـــال 
السحافغة عمى خرؾبتها واعادة التؾازن البيئي الى التربة وهذا ما يتحقـق معـه كـل 
مــؽ حسايــة البيئــة مــؽ التمــؾث نتيجــة ترشــيد االســسدة السعدنيــة وانتــاج غــذاء امــؽ 

 وصحي لالندان والحيؾان وانتاج محرؾل وفير كسا ونؾعا .
مـــع زيـــادة االهتســـام بحسايـــة البيئـــة مـــؽ التمـــؾث وترشـــيد اد  التقـــدم التكشؾلـــؾجي 

اســـتخدام الظاقـــة التقميديـــة واالســـسدة السعدنيـــة والسبيـــدات الـــى الـــدعؾة الـــى اتبـــاع 
 التكشؾلؾجيات الرديقة لمبيئة النتاج الغذاء والظاقة وغيرها مـؽ االحتياجـات اليؾميـة

تجـــة مـــؽ السزرعـــة الشالـــذلػ اتجـــه الشذـــاط الزراعـــي الـــى تـــدوير الســـؾاد العزـــؾية 
بـــدال مـــؽ اعتســـاد وتحؾيمهــا لـــى الرـــيغة التـــي تسكـــؽ الشبـــات مــؽ االســـتفادة مشهـــا 
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االســسدة السعدنيــة السرــشعة التــي تزــر بالبيئــة . ولعــل الدــساد العزــؾي السعــروف 
العزؾية التي يعتسد عميها في تدـسيد السحاصـيل هؾ احد هذل االسسدة  سبؾس كبال

  السختمفة .
( هـؾ الدـساد العزـؾي الـذي يرـشع مـؽ  Compost كسبؾسـ لا سساد السكسـؾرة )

التحمــل الهــؾائي لسخمفــات السزرعــة العزــؾية مثــل قــش ا رز ، حظــب الــذرة ،حظــب 
القظـؽ ـ عـروش الخزــراوات مثـل الفاصـؾليا والظساطـة والبظاطـا و موراق ا شــجار 
مــة الستدــاقظة  ونــؾاتج تقمــيؼ ا شــجار والحذــائش. وبتحزــير السخمفــات وإعــداد كؾ 

الدــساد وتحــ  عــروف التهؾيــة الجيــدة والرطؾبــة السشاســبة والســؾاد السشذــظة تشذــط 
 الكائشات الحية الدقيقة وفي الشهاية يتكؾن الدبال.

ويسكؽ تمخيص مهسية االستفادة مؽ السخمفات الشباتية وتكؾن سساد الكسبؾس  
 فيسا يمي:

 الحد مؽ الرائحة الكريهة لمسخمفات.  -1
 ات بذور الحذائش.خفض معدل إنب  -2
 تحديؽ خؾاص السخمفات وإنتاج السزادات الحيؾية.  -3
 تشذيط الكائشات الحية في التربة.  -4
 تحديؽ خؾاص السحرؾل الشامي.   -5
 الحد مؽ فقد العشاصر الغذائية.  -6
 قمة االعتساد عمى الظاقة الخارجية.  -7
 إيقاف نذاط السدببات السرضية.  -8
 فاعل واالستفادة مؽ السخمفات.عروف مفزل لمت  -9
 تحمل بقايا السبيدات إن وجدت. -11
 

خظؾات تحزير الدساد العزؾي) الكسبؾس  ( مؽ السخمفات الشباتية بظريقة 
 :التخسير الهؾائي 

اختيار قظعـة ارض صـمبة فـي الحقـل وفـي حالـة االنتـاج الؾاسـع يفزـل ان  -1
 .ى تكؾن االرض صمبة ومحدولة وخالية مؽ االحجار والحر
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تتكــؾن الخمظــة مــؽ مخمفــات نباتيــة جافــة مجروشــة ومفرومــة يــتؼ ترطيبهــا  -2
% 61يــؾم قبــل التحزــير عمــى ان ترــل الرطؾبــة الــى ندــبة  5 – 3لســدة 

ويتؼ اضافة السخمفات الحيؾانيـة الرطبـة عمـى شـكل طبقـات بسـا ال يقـل عـؽ 
 .كغؼ لكل طؽ واحد مؽ السخمفات الشباتية  111

متــر امــا  1,5متــر وارتفــاع  2لذــكل بعــرض عســل كؾمــة نغاميــة هرميــة ا -3
 .الظؾل فحدب تؾفر السكان السعد لمعسل 

تتؼ مراقبة ندبة الرطؾبة داخل الكؾمة والسالئسة لمشذـاط البـايؾلؾجي بحيـث  -4
ال تكؾن جافة وال غدقـة فـي داخـل الكؾمـة وتـتؼ مراقبـة درجـات الحـرارة مـؽ 

 .خالل محرار متري 
ايـام امـا يـدويا  11 – 7يـتؼ التقميـب كـل لغرض تؾفير الهؾاء داخل الكؾمة  -5

 .او ميكانيكيا 
يؾما بعدها يترك فترة لالتزان وتقميل الرطؾبـة  71 – 51يشزج الدساد بعد  -6

% وبعــدها يدــتخدم لمزراعـة او يحفــع بعــد وضـعه باكيــاس مالئســة 31الـى 
 مع الحرص عمى عدم تعرضه الشعة الذسس السباشرة .

 
لسزافة لظؽ واحد مؽ السخمفات الشباتيـة مـؽ السفزـل بالشدبة لمسخمفات الحيؾانية ا
فـــات مخمكغـــؼ امـــا  121كغـــؼ وســـساد االغشـــام  111ان تزـــاف مخمفـــات الـــدواجؽ 

  كغؼ . 141االبقار وغيرها 
كغؼ لكـل طـؽ مخمفـات نباتيـة ويسكـؽ اضـافة  15ويجب اضافة سساد اليؾريا بشدبة 

ي اخـــر يزـــاف او الـــداب  وفـــي را NPK كغـــؼ مـــؽ ان بـــي كـــي ســـساد مركـــب 11
 3ســمفات االمؾنيــؾم و  21 – 7كغــؼ نتــرات االمؾنيــؾم او  15 – 5الشتــروجيؽ مــؽ 

كغـؼ كبريـ  زراعـي واضـافة التربـة بسعـدل  3 -2سؾبر فؾسـفات الكالدـيؾم و  7 –
 .كغؼ الى الكؾمة عمى شكل محمؾل اي ال تزاف بذكل مباشر  51

 : فؾائد الدساد العزؾي )الكسبؾس ( لمتربة والشبات

 ادة خرؾبة االراضي البؾر.زي 
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 .زيادة إنتاجية السحاصيل بأنؾاعها السختمفة 
  يقاوم انجراف التربة بدبب الرياح مسا ي دي إلى تعرية الجذور وتآكل

 الظبقة الخربة.
 التخفيف مؽ السخمفات السشزلية وبقايا الظعام . 
 السداهسة في حساية البيئة 
 عمى خزر وفؾاكه  ن الحرؾلتؾفير تكاليف شراء الدساد الكيسيائي، وضسا

 غير مزرة بالرحة مو بالبيئة. عزؾية
 .يخفف مؽ تركيز االمالح مسا يتيح إمكانية الر  بسيال مالحه 
  زيــادة ندــبة الســادة العزــؾية فــى التربــة، وهــؾ مــؽ العؾامــل الجيــدة مــؽ مجــل

 جؾدة السزروعات.
 ت نســؾ يشذــط الكائشــات الحيــة الدقيقــة بالتربــة والتــى بــدورها تفــرز مشذــظا

 طبيعية .
  العشاصر الغذائية . جاهزيةتداعد عمى 
 . تؾفير مشاخ مشاسب النبات البذور ونسؾ الجذور وانتذارها. 
  يداعد عمى تهؾية التربة وزيادة االكدجيؽ الالزم لشذاط الشبات .كسا انه

الفؾسفؾر  –يحتؾ  عمى العشاصر الغذائية الالزمة لمشباتات مثل )الشتروجيؽ 
 . الكبري  ( –م البؾتاسيؾ  –

 االختبار البعدي 

 اي االسسدة الرشاعية افزل الحيؾانية ام الشباتية ؟ -1س

 كيف يتؼ ترشيع الكسبؾس  مؽ مؾاد نباتية وحيؾانية ؟ -2س

 ماهي الخرائص التي تراها ذات قيسة في الدساد العزؾي الرشاعي ؟ -3س
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 االسبؾع الدابع
 –ي عشد عسميات التخسير العؾامل الس فرة في اعداد الدساد العزؾ 

 السؾاد السزافة لمدساد العزؾي 
 

 االختبار القبمي :
 هل ان عسميات تخسير السخمفات العزؾية هؾائية ام ال ؟ -1س
اعتســادا عمــى اجابتــػ لمدــ ال االول مــاهي العؾامــل التــي تزيــد مــؽ تشزــيج  -2س

 الدساد العزؾي .
 عرض الؾحدة الشسظية

 الكسر في الكسبؾس :العؾامل الس فرة عمى عسمية 
ـــة مـــؽ   -1 ـــى درجـــة الرطؾب ـــة: يجـــب السحافغـــة عم %  71-55الحـــرارة والرطؾب

% وزيــادة الرطؾبــة تــ د  إلــى ســيادة الغــروف الالهؾائيــة. ويسكــؽ  61بستؾســط 
الحكؼ عمى الرطؾبة السشاسبة بعسمية ضغط عيشة بيؽ اليـد إذا لـؼ يغهـر السـاء يعشـى 

 .ذلػ من الكؾمة تحتاج اضافة الساء
ـــػ و ا  اذ ان التهؾيـــة:  -2 كدـــجيؽ ضـــروري لعسميـــة التخســـر الهـــؾائي ويتحقـــق ذل

 ببجراء التقميب السدتسر لكؾمه الكسبؾس .
ندــبة الكربــؾن إلــى الشيتــروجيؽ: تعتبــر مــؽ مهــؼ العؾامــل التــي تحــدد نجــاح   -3

% ممـــا 1,7-1,5مـــؽ  N ويفزـــل من يكـــؾن الــــ C:N وســـرعة التحمـــل هـــي ندـــبة
 %.41الكربؾن مكثر مؽ 

 
 لخمظة الكسبؾس  :  السؾاد السظمؾب اضافتها 

يشرح ببضافة صخر الفؾسفات إلى الخمـيط الشذـط حيـث من صـخر الفؾسـفات يقمـل 
بتفاعل ا مؾنيؾم مع الكبريتات وتكؾن كبريتات ا مؾنيؾم فـي وذلػ مؽ فقد ا مؾنيا 

كســـا قـــد يزـــاف إلـــى الكؾمـــة بعـــض السعـــادن والرـــخؾر وهـــي صـــخؾر  . الكؾمـــة
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ية مو قاعدية لمدمكيات ومثال هذل الرخؾر والسعادن تداعد عمى امترـاص حامز
ا مؾنيــا كــذلػ زيــادة محتــؾ  الكؾمــة مــؽ العشاصــر الغذائيــة وقــد يزــاف فــي صــؾر 
ـــف  ـــي سيزـــاف إليهـــا الكسبؾســـ . وتختم ـــة الت ـــؾام الترب ـــا  لق خذـــشة مو ناعســـة تبع

ق العشاصـر مـؽ ومـد  ذوبـان وانظـال  ،الرخؾر والسعادن في محتؾاهـا مـؽ العشاصـر
ومـؽ ممثمـة ذلـػ الكالدـي   ، مثل هـذل السـؾاد فيـزداد بزيـادة نعؾمـة السـادة السزـافة

كسردر لمكالديؾم والدولؾمي  كسرـدر لمسغشدـيؾم والفمدـبارات كسرـدر لمبؾتاسـيؾم 
تزــاف بعــض  ولتــي تدــاعد عمــى حفــع العشاصــر كســا قــد تزــاف معــادن الظــيؽ ا

الرغر  مثل الحديد والسشجشيـز والزنـػ والشحـاس السعادن الظبيعية الحاممة لمعشاصر 
إلــى الكؾمــة حيــث تتحمــل مثــل هــذل السعــادن وتتكــؾن السركبــات السخمبيــة مــع الســؾاد 
الدبالية الستكؾنة وتزداد فعالية سساد الكسبؾس  في تحديؽ التربة ورفـع إنتاجيتهـا. 

ج كبـادئ مو سـساد الكسبؾسـ  الشاضـ كذلػ يدتعسل الدساد الحيـؾاني السخسـر سـابقا
وال داعي الستعسال بادئ مو مشذط ميكروبـي  اكافي ديعوهذا مو مشذط لعسمية الكسر 

حيـث من ا خيـر قـد ال يحتــؾ  عمـى العديـد مـؽ السيكروبــات والدـالالت الالزمـة كســا 
 مو الكسبؾس  الشاضج . الحيؾانيفي الدساد  ةهؾ الحال بالشدبة لمسؾجؾد

 
 : عة العزؾيةاستخدام الرخؾر والسعادن في الزرا 

مـؽ بعـض العشاصـر مـع  ةكيز عالياتتسيز الرخؾر والسعادن باحتؾائها غالبا  عمى تر 
اسـتعسال مثـل وان وجؾد كسيات مختمفة مؽ عشاصر مخر  مشها العشاصر الرغر  . 

هــذل الســؾاد محيانــا  يكــؾن إمــا لتحدــيؽ قــؾام التربــة مو تحدــيؽ خؾاصــها الكيسيائيــة 
الحاويــة عمــى ظبيعيــة الترســيبات ال بعــضؽ اســتعسال ومحتؾاهـا مــؽ العشاصــر. ويسكــ

ببضــافتها إلــى التربــة الرمميــة لتحدــيؽ القــؾام وزيــادة قــدرة التربــة لالحتفــاظ الظــيؽ 
تحتــؾي عمــى ندــبة عاليــة مــؽ  هــذل الترســباتبالســاء والعشاصــر الغذائيــة حيــث من 

لتربــة ا فيدــاعد عمــى احتفــاظ (CEC) معــدن البشتؾنيــ  ذو القــدرة التبادليــة العاليــة
عمـى ندـبة  لترسـبات السـذكؾرةبالعشاصر وعدم فقدها بالغدـل ويالحـع عـدم احتـؾاء ا
 عالية مؽ ا مالح الزارة مثل كالؾريد الرؾديؾم .



 46 

بات طبيعيــة تحتــؾي عمــى ندــبة عاليــة مــؽ الفمدــبارات وهــي ترســكســا يسكــؽ اضــافة 
امـا . التربـة بظـ  التحمـل فـي اتعتبر مرـدر و البؾتاسيؾم بااضافة إلى عشاصر مخر  

مثـل وان  يسكؽ إضـافتها مفشـاء تحزـير الدـساد العزـؾي.فبالشدبة لمعشاصر الدقيقة 
رـــؾرة مدـــحؾق نـــاعؼ لمتربـــة مو كؾمـــة بفزـــل إضـــافتها هـــذل الخامـــات الظبيعيـــة ي

الدساد العزؾي وبؾجؾد السادة العزؾية والشذاط الحيؾي ودرجة الحرارة العاليـة مـع 
 . وانظالق العشاصر في صؾرة صالحة لمشبات درع مؽ التحملوكمها تالرطؾبة 

 
 العؾامل التي يجب مراعاتها لتحقيق اسس انتاج الكسبؾس  :

حيث يراعى تشؾع السؾاد الداخمة فـي  سؾاد العزؾية الداخمة في الكسرتشؾع ال -1
عسمية الكسر وتبايشها بحيث تحتؾي عمى مخمفات محاصيل حقمية جافة يتؼ 

افة ســؼ باالضــ 11 – 7بحيــث تكــؾن بظــؾل فرمهــا او تكدــيرها او طحشهــا 
الى مخمفات خزراء وبقؾلية ومخمفـات الحيؾانـات اذا اردنـا كسبؾسـ  نبـاتي 
ــي  ــروجيؽ والت ــى الشت ــاربؾن ال ــة لمك ــؾاني بغــرض اعظــاء الشدــبة السظمؾب حي

 كاربؾن الى نتروجيؽ . 1:  51 – 31تكؾن 
متر اما  3متر وال يزيد عؽ 2حجؼ السكسؾرة : يجب ان ال يقل العرض عؽ  -2

متــر وذلــػ لتدــهيل حركــة الهــؾاء وكــذلػ  2,5 – 1,5االرتفــاع فهــؾ بــيؽ 
لمحفــاظ عمــى درجــة الحــرارة مــؽ الفقــد وبالتــالي االســراع مــؽ عسميــة التحمــل 
لــذلػ فــاذا كانــ  الســؾاد الســراد تخسيرهــا جافــة يجــب االبتــداء بــالسؾاد الجافــة 

الهؾاء واالسـراع مـؽ وجعمها الظبقة االولى اي طبقة القاعدة لتدهيل حركة 
فؼ تؾضع فؾقها االجزاء الشباتية الخزراء كظبقة فانيـة وهكـذا مية التحمل عس

دل ) نباتيـــة جافـــة بالشدـــبة لمظبقـــات االخـــر  اي ان الظبقـــات تكـــؾن بالتبـــا
متـر امـا طؾلهـا فيكـؾن  2واخر  خزراء ( وهكذا وعادة مـا يكـؾن عرضـها 
 بسا تدسح به سعة السشظقة السخررة لمعسل .

تجـري عسميـة التقميـب كـل سـبعة ايـام وذلـػ  التقميب السدتسر : يتؾجـب ان  -3
لتؾزيع درجات الحـرارة وتجـانس التعـرض لمهـؾاء اذ ان بـاطؽ الكؾمـة تكـؾن 

 ذات حرارة عالية اما االجزاء االخر  فتكؾن اقل حرارة .
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% وال يكـؾن  61 – 51ندبة الرطؾبة : يجب ان تكؾن ندبة الرطؾبة مؽ  -4
ال الذــرب النهــا خاليــة مــؽ البكتريــا الزــرورية لعسميــة التحمــل الترطيــب بسيــ

ـــان  ـــالي ف ـــا وبالت ـــة لمبكتري ـــؾر القاتم ـــى مـــادة الكم ـــى احتؾائهـــا عم اضـــافة ال
 استخدامها يقمل مؽ نذاط البكتريا في الكؾمة 

بكتيـري ( ويكـؾن باسـتخدام جـزء السشذـط ال) او ما يدسى بــ باديء الوضع  -5
ـــػ الحتؾا ـــة مـــؽ مكســـؾرة ســـابقة وذل ـــة الدقيق ـــات الحي ـــى اهـــؼ الكائش ـــه عم ئ

الزـــرورية لعسميـــة الكســـر وقـــد يزـــاف ســـساد حيـــؾاني متحمـــل او مخمفـــات 
 .الدواجؽ الستحممة 

بعض االضــافات الدــسادية كــالشتروجيؽ مــؽ خــالل بــ يفزــل تجهيــز الكؾمــة  -6
اضـــافة نتـــرات االمؾنيـــؾم او ســـمفات االمؾنيـــؾم واضـــافة الكبريـــ  الزراعـــي 

 الفدفؾر .لخفض درجة التفاعل و 
سميـة التحمـل الفقد في الؾزن : ان حرؾل الفقد في الؾزن يعشـي حرـؾل ع -7

ها السؾاد السخسرة جزءا مؽ مكؾناتها حيث تكؾن الكسيـة الشاتجـة التي تفقد ب
ربع الكسية السدتخدمة كسؾاد اولية في حالة استخدام الشباتات الخزـراء او 

ظرية ( او مخمفـات معامـل مخمفات السرانع العظرية ) مخمفات الشباتات الع
قرـــب الدـــكر امـــا اذا اســـتخدم  االنـــؾاع االخـــر  مـــؽ السخمفـــات الشباتيـــة 
كالتبؽ او سعف الشخيل فان الكسية الشاتجة تكؾن بحدود الشرف الى فالفـة 

 ارباع الكسية السدتخدمة في الكؾمة .
 التكمفة : يجب االنتبال الى تكمفة االنتاج مـؽ حيـث قيسـة الخامـات الستـؾفرة -8

وتكمفة العسالة واالسـمؾب السدـتخدم فـي التقميـب اضـافة الـى ايجـار االرض 
 واي تكاليف اخر  .

 كغؼ 311 – 251مالحغة : وزن متر مكعب مؽ الكسبؾس  الشاضج الجاف 
 كغؼ  751 – 451اما وزن متر مكعب مؽ الكسبؾس  الشاضج الرطب        

 
 عسميات تحمل السادة العزؾية : 

 زؾية : تحمل السؾاد الع
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عشــد اضــافة الســادة العزــؾية الــى التربــة فــان الكائشــات الدقيقــة ســرعان مــا       
تهاجسها كالفظريات والبكتريا مكؾنة مركبات مختمفة كثاني اوكدـيد الكـاربؾن والسـاء 
وايؾن االمؾنيؾم وامالح معدنية مختمفـة حيـث تدـير عسميـة التحمـل بسراحـل مختمفـة 

تحمــل نــؾع معــيؽ مــؽ الكائشــات الحيــة وفيســا يمــي يخــتص بكــل مرحمــة مــؽ مراحــل ال
 عسميات التحمل التي تتعرض لها السؾاد العزؾية في التربة :

1- Aminization  وفيهــا تقــؾم الكائشــات الحيــة بتحظــيؼ الهيكــل البروتيشــي :
لمسؾاد العزؾية بؾجؾد انزيسـات خاصـة فتتكـؾن السركبـات االميشيـة السختمفـة 

 مع نؾاتج اخر  .
: وفي هذل العسمية تتحؾل السركبـات االميشيـة  Ammonificationالشذدرة  -2

الى االمؾنيا التي تتفاعل مع السـاء او حـامض الكربؾنيـػ او احسـاض اخـر  
 مكؾنة ايؾن االمؾنيؾم . وفي بعض الحاالت قد تشظمق االمؾنيا مؽ التربة .
ع وقد تتحؾل االمؾنيا الى نترات في عسميـة يظمـق عميهـا بالشترجـة بؾجـؾد نـؾ 

معيؽ مؽ الكائشات الحية الدقيقة ، او انهـا تسـتص مـؽ قبـل الشباتـات الراقيـة 
 ، او انها تدتعسل في تسثيل البروتيؽ عؽ طريق الكائشات الحية .                                             

ـــة الشذـــدرة  Nitrificationالشترجـــة   -3 ـــؽ عسمي ـــا الشاتجـــة م ـــر االمؾني : تعتب
دــتفيد مشــه مجسؾعــة مــؽ البكتريــا تدــسى بكتريــا الشترجــة مرــدرا لمظاقــة ت

حيــث تقــؾم هــذل البكتريــا بتحؾيــل االمؾنيــا الــى نتــرات بعسميــة يظمــق عميهــا 
الشترجة وتدير هـذل العسميـة بخظـؾتيؽ مـرتبظتيؽ ببعزـهسا ارتباطـا كميـا ، 
اوالهسا يتؼ فيها تحؾيل ايؾن االمؾنيؾم الى نتري  بؾاسظة مجسؾعتيؽ مـؽ 

&  Nitrosococcusهي الشايتروسـؾكؾكس والشايتروسـؾمؾناس  البكتريا
Nitrosomonas  ــؾن ــى اي ــؾم ال ــل ايــؾن االمؾني ــتؼ فيهــا تحؾي ــة ي والثاني

 . Nitrobacterالشترات بؾاسظة بكتريا تدعى 
 وتتؾقف عسمية تحمل السادة العزؾية عمى مجسؾعة مؽ العؾامل هي :

ة عشـد ارتفـاع درجـة الحـرارة درجة الحرارة حيث يتؾقف نذاط االحيـاء الدقيقـ -1
 درجة مئؾية . 41 – 35الى ما بيؽ 
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ندبة الكاربؾن الى الشتروجيؽ في السادة العزؾية حيث يقل نذاط الكائشـات  -2
او عالية جدا  1:  11الحية عشد ما تكؾن هذل الشدبة واطئة جدا كالشدبة 

 في حالة عدم وجؾد كفاية مؽ الشتروجيؽ الذائب . 1:  81كالشدبة 
ــة تتــا -3 فر الكائشــات الحيــة التــي تقــؾم بتحميــل الســاة العزــؾية بدرجــة الرطؾب

وبالتهؾية فيقـل نذـاطها فـي االجـؾاء الجافـة وكـذلػ تتبـاط  عسميـة انحـالل 
 السادة العزؾية عشد زيادة الرطؾبة .

وتتؾقف عسمية التحمل ايزا عمى درجة تفاعل التربة حيـث تعسـل الفظريـات  -4
( امــا البكتريــا فــان نذــاطها يــزداد  5,5 فــي الؾســط الحامزــي ) االقــل مــؽ
 . 5,5عشد ارتفاع درجة تفاعل التربة عؽ 

 وتتؾقف عسمية الشترجة عمى مجسؾعة مؽ العؾامل هي :
 وجؾد ايؾن االمؾنيؾم . -1
واندب مقدار هـؾ  11و  5,5درجة تفاعل التربة الذي يجب ان يكؾن بيؽ  -2

8,5   
 حية .تؾفر بعض العشاصر الزرورية لشذاط الكائشات ال -3
 التهؾية والرطؾبة السشاسبتيؽ . -4
 مئؾي . 31مئؾي وافزل درجة هي  41 – 4درجة الحرارة ما بيؽ  -5

 عسمية عكس الشترجة :
فــي بعــض الغــروف تتحــؾل الرــؾر الس كدــدة لمشتــروجيؽ الــى امؾنيــا او الــى غــاز 
الشتــروجيؽ وتدــسى هــذل العسميــة بعكــس الشترجــة وهــي عسميــة اختــزال لمشتــروجيؽ 

 ي التربة حيث تجري هذل العسمية تح  عروف التهؾية الرديئة .السؾجؾد ف
 

 االختبار البعدي
 ماهي العسميات التي تجري عمى السخمفات العزؾية والتي تدبب تحممها ؟ -1س
 
 مالفائدة مؽ عسمية ترطيب الكؾمة وما الفائدة مؽ تقميبها ؟ -2س
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 االسبؾع الثامؽ
مثبتات  –ؾية ( التدسيد العزؾي الحيؾي ) السخربات الحي

مذيبات البؾتاسيؾم والعشاصر  – مذيبات الفؾسفؾر –الشتروجيؽ 
 االخر  

 االختبار القبمي : 
 ماذا يعشي التدسيد الحيؾي وما هي السخربات الحيؾية ؟ -1س
 حيؾيا ؟ما السقرؾد بتثبي  الشتروجيؽ  -2س
 هل هشاك ضرورة الذابة الفؾسفات ؟ -3س
 
 

 عرض الؾحدة الشسظية 

 دة او السخربات الحيؾية : االسس

بالزراعــة العزــؾية  خــالل العقــديؽ ا خيــريؽ   بعــض الجهــات او الــدولمهتســ     
التـي اسـتحدف  وجربـ   والزراعة الحيؾيـة كسرـظمحيؽ يغظيـان العديـد مـؽ التقشيـات

تهـدف إلـى زيـادة الرقعـة  كـز البحثيـة وذلـػ  ن الدولـةاوطبقـ  فـي العديـد مـؽ السر 
لقـد حققـ  الفجؾة الغذائيـة و  إنتاجية وحدة السداحة حتى يسكؽ سدالزراعية وزيادة 

لزراعــة الحيؾيــة والعزــؾية وهــذان ى انتاجيــة باســتخدام االدراســات السدــتخدمة معمــ
التــي تدــتخدم الكيساويــات الزراعيــة  الشغامــان يحافغــان عمــى الحــد مــؽ اســتهالك

وخفـض    التمـؾثالجديـدة بغـرض تفـاد الزراعيـة في ا راضـي   كدساد مو كسبيدات
و تعتبـر ا سـسدة و السخرـبات الحيؾيـة ميزـا  الـري  ميـالالتكمفة وترشـيد اسـتهالك 

بـديال عـؽ ا سـسدة السعدنيـة والتـي لهـا ا فـر  الـثسؽ مرادر غذائية لمشبات رخيرة
لمتربــة مو السيــال عشـــد ا ســراف فــي اســتخدامها وتشـــتج  فــي تمــؾث البيئــة ســؾاء
تدـتعسل كمقـاح حيـث تزـاف إلـى التربـة الزراعيـة  دقيقـة و السخربات كائشات حيـة
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المقـاح حـؾي مـع بـذور الشبـات عشـد الزراعـة ويالتربـة مو خمظهـا  نثرا مو بخمظهـا مـع
الدقيقة السثبتة لشيتروجيؽ الهؾاء الجؾ  مسـا يرشـد اسـتهالك  لكائشاتعمى االحيؾي 

ــة ــة  ا ســسدة السعدني ــة لمفؾســفات و ا زوتي ــة  التــي تتدــبب فــيوكــذلػ السذيب جاهزي
بالتربـــة وخاصـــة ا راضـــي الجيريـــة وكـــذلػ السشتجـــة  لعشاصـــر الرـــغر  السؾجـــؾدةا

التـي  لطحساض ا ميشية والدكريات والفيتاميشات وميزا السشتجة لمسزـادات الحيؾيـة
ــة مــؽتحســي  ــذبؾل بعفــؽ ااصــابة  الجــذور الشباتي وكــذلػ التــي تفــرز  الجــذور و ال

الكيسؾحيؾيــة فــي  دور فــي تشغــيؼ العسميــات مشغســات ومشذــظات الشســؾ والتــي لهــا
 .الجذور فيزداد معدل التسثيل الزؾئي  الشبات مسا يداعد عمى تعسق وانتذار

اانتـاج وتحفـع فـي  فـالث شـهؾر مـؽ تـاريخ ان مـدة صـالحية السخرـبات الحيؾيـة
 .صشاعية مشة وال تحتؾ  عمى هرمؾنات الثالجة لحيؽ االستخدام وهى 

 السخربات الحيؾية :

بـديال عـؽ اسـتخدام تعـد ة الـثسؽ مرادر غذائية لمشبـات رخيرـ السخربات الحيؾية 
لها ا فر في تمـؾث البيئـة سـؾاء كـان لمتربـة مو السيـال عشـد  ا سسدة السعدنية والتي

اســـتخدامها. وتشـــتج هـــذل السخرـــبات مـــؽ الكائشـــات الحيـــة الدقيقـــة  ا ســـراف فـــي
حيث تزاف إلى التربة الزراعيـة امـا نثـرا مو بخمظهـا مـع التربـة مو  وتدتعسل كمقاح

 . بذور الشبات عشد الزراعة معبخمظها 

ــؾي و  ــة الشذــاط  السخرــب الحي ــة متشؾعــة عالي ــاس ميكروبي ــي مــؽ مجش ــاح ميكروب لق
 السخرب الحيؾي عمى تذجيع الدور الحيؾي بالتربة حيث منهـا تسثـل البيئـة ويعسل

 .   تقؾم بدور مغذ  لمشبات التيالظبيعية لسعيذة هذل الكائشات الحية 

 السخربات الحيؾية :انؾاع 
يسكؽ وضع السخربات الحيؾية في فالفة مجسؾعات عمى مساس الغـرض الـذي مـؽ 

 مجمه يدتخدم هذا المقاح.
 . ا ولى : مثبتات ا زوتالسجسؾعة 

https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%8A%D9%88%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
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 الثانية : مذيبات الفؾسفات.السجسؾعة 
 الثالثة : مذيبات مركبات البؾتاسيؾم والعشاصر ا خر .السجسؾعة 

 : مثبتات ا زوت الجؾي. موال  
العديــد مــؽ الكائشــات الحيــة الدقيقــة التــي يسكشهــا اســتخدم نيتــروجيؽ الهــؾاء يؾجــد 

الجؾي إما مفشاء نسؾها تكافميا  مع محـد الشباتـات الراقيـة مو مفشـاء معيذـتها فـي حالـة 
 حرة بالتربة مي ال تكافميا .

 تثبي  ا زوت الجؾي تكافميا : -1
ة تكافميــا  مــع نباتــات العائمــة ومــؽ ممثمتهــا التــي تعــيش معيذــ البكتيريــا العقديــة: -م

ولهـــا مجشـــاس  .Rhizobium sppالبقؾليـــة ومشهـــا العديـــد مـــؽ ا جشـــاس مثـــل
 متخرص لكل نؾع نباتي بقؾلي.

تعسـل مـع غيـر الشباتـات  بقؾليـة:الغيـر بيؽ ا كتيشؾميديتس والشباتـات  التكافل -ب
 . Frankia البقؾلية مثل جشيس الفرنكيا

 كافميا :تثبي  ا زوت الجؾ  ال ت -2
منـــؾاع كثيـــرة مـــؽ مجشـــاس عديـــدة مـــؽ البكتيريـــا )الهؾائيـــة(: مثـــل ا زوتـــؾبكتر  -م

 وا زرسبيريممؾم.
العديــد مــؽ البكتيريــا الالهؾائيــة ااجباريــة واالختياريــة: مثــل جــشس كمؾلدــترديؼ  -ب

 والباسيمس.
مؽ  جشس  والخسائر والفظريات: تتبع كالالعديد مؽ االكتيشؾمييشس  -ج
 Penicillium، Aspergillus. 
 الظحالب الخزراء السزرقة: تعيش في حقؾل ا رز. -د
ا زوال : وهــي نباتــات سرخدــية تعــيش تكافميــا  مــع الظحالــب السثبتــة لــالزوت  -هـــ

.  الجؾي وتحسل مع حقؾل ا رز ميزا  
 : مذيبات الفؾسفات:فانيا  

رــؾرة الغيــر ذائبــة تمعــب ميكروبــات التربــة دورا  رئيدــيا  فــي تحؾيــل الفؾســفؾر مــؽ ال
إلى الرؾرة السيدرة الرالحة لالسـتفادة بؾاسـظة الشبـات ويؾجـد عديـد مـؽ البكتيريـا 
التابعة لجشس الباسيمس والباسيدرمؾنس وكذلػ فظريات البشديميؾم لها القـدرة عمـى 
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ــب إلــى صــؾرة ذائبــة نتيجــة إفرازهــا محســاض عزــؾية  تحؾيــل الفؾســفؾر الغيــر ذائ
 القاعدية مسا يداعد في تيدر الفؾسفؾر. في ا راضي PH تخفض الـ

كسا من الفظريات السيكسؾريزا التي ترتبط بجذور بعض الشباتات دورا هامـا  فـي إذابـة 
 وانتقال الفؾسفات.

 : مذيبات مركبات البؾتاسيؾم والعشاصر ا خر  فالثا  
 عمى السيكروبات التي لها القـدرة Silicate Bacteria يظمق مسؼ بكتريا الدميكات

عمــى تحؾيــل البؾتاســيؾم مــؽ الرــؾرة الغيــر ذائبــة إلــى الرــؾرة الذائبــة الرــالحة 
لالمترــاص بؾاســظة الشبــات. وقــد زاد االهتســام فــي الدــشؾات ا خيــرة بتمقــيح التربــة 
بهـــذل البكتريـــا التـــي تقـــؾم بتحميـــل الســـؾاد العزـــؾية السؾجـــؾدة فـــي التربـــة وتكـــؾيؽ 

ت البؾتاســيؾم الغيــر ذائبــة مثــل محســاض عزــؾية التــي تتفاعــل مــع مركبــات ســميكا
ــؾ كــالز ــا عزــؾية متجرفســة مــؽ  Orthoclase ا رف ــة وهــذل البكتري ويجعمهــا ذائب

 .Bacillus جشس

السعدنيــة  حيــث تدــتعيض بهــا الشباتــات عــؽ جــزء مو كــل احتياجاتهــا مــؽ السغــذيات
الكيساويـة سـؾاء  حيث من االتجال الحـديث يتزـسؽ االسـتغشاء تـدريجيا عـؽ ا سـسدة

فــي إمــداد التربــة و  ا مو كميــا اعتســادا عمــى السرــادر الحيؾيــة عاليــة الكفــاءةجزئيــ
اانتاجية وتحدـيؽ السحرـؾل  لرفع الشبات بحاجته مؽ السؾاد السغذية التي يحتاجها

     السعتاد استخدامها الكيساوية وبالتالي يترتب عمى ذلػ تقميل ا سسدة

 فؾائد التدسيد الحيؾي 

ــق  ــد اســتخدامها كبــدائل اســتخدام السمــؽ ويتحق ــد عديــدة عش ــة فؾائ خرــبات الحيؾي
 :   لطسسدة الكيساوية ومشها

 بها. يات الحيؾيةمالتربة وتشذيط العسفي  السيكروبات اعادة تؾازن  -1

 . تمؾث البيئة والحد مؽ ا سسدة السعدنية ترشيد استخدام -2 

 . اوياتيزيادة ا نتاجية السحرؾلية والجؾدة العالية الخالية مؽ الكيس -3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%83%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%85%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%84%D9%88%D8%AB_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D8%A9
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 ر تقميل الزرر الشاتج عؽ استخدامـــاصمؽ عش اهام اويعتبر التدسيد الحيؾ  عشرر 
الكبيـر  مـؽ ا حتياجـات الدـسادية ويـؾفر القـدر اكبيـر  اا سسدل الكيساويـة ويدـد جـزء

مــؽ السزروعــات البقؾليــة تــرتبط باســتخدام  ا. كســا ان كثيــر الــذي يشفــق فــي إنتاجهــا 
لػ الحيؾيـة وهـذا يزيـد مـؽ كسيـة البروتيشـات التـي يحتاجهـا ا ندـان وبـذ السخربات

 .التؾازن في مكؾنات الغذاء بأقل التكاليف ودون تمؾث لمبيئة يتؼ

 

 :الفؾائد العامة لطسسدة الحيؾية

 ئي الحد مؽ التمؾث البي -1

 .شيد استهالك ا سسدة الكيساويةتر  -2

 .لحيؾان والشباتن واإعادة التؾازن البيؾلؾجى ببعادة اقتدام ا رض بيؽ ا ندا -3

 ها .دهيل امتراصاصر الغذائية وتزيادة صالحية العش -4

  .إفراز مؾاد مشذظة لمشسؾ -5

والكيساويــة والحيؾيــة وبالتــالي يــشعكس هــذا ياويــة تحدــيؽ خرــائص التربــة الفيز  -6
 .الثأفير عمى الشبات

ـــؽ ت -7 ـــد م ـــا يزي ـــة مس ـــة بالترب ـــة الدقيق ـــات الحي ـــادة معـــداد الكائش ـــى زي دـــاعد عم
 .خرؾبتها

ـــد بشـــاء التربـــة التـــي فقـــدت تؾية بالتربـــة و مدـــتؾ  الســـادة العزـــ زيـــد مـــؽت -8 عي
 . خرؾبتها

 .إفراز بعض السزادات الحيؾية التي تقاوم بعض ممراض الشبات -9
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تقميــل اســتخدام ) ترشــيد( ا ســسدة السعدنيـــة  تثبيــ  ا زوت الجــؾ  بالتــالي -11
 .الشيتروجيشية

ــة الفؾســفات -11 ــى الرــؾرة الرــالحة إذاب ــه إل ــة وتحؾيم ــة  با راضــي الجيري لتغذي
 .الشبات

 .تقؾية نسؾ السجسؾع الجذري والسجسؾع الخزري  -12

زيادة صالحية العشاصـر الغذائيـة عـؽ طريـق تشذـيط السيكروبـات الستخررـة  -13
  .السدتخدمة

 

 : طريقة استخدام ا سسدة الحيؾية

ــه :افــي حالــة  -1 ــة البــذور ب ــذور او معامم تمقــيح التقــاوي السدــتهدفة  ضــافته لمب
دات السؾضــحة عمــى السخرــب )وإن كانــ  زيــادة السخرــب ال تدــبب حدــب اارشــا

ضررا ( ويتؼ ذلػ بؾضـع التقـاوي فـي وعـاء مو فردهـا عمـى الدـظح فـؼ يزـاف إليهـا 
محمــؾل صــسغي فــؼ تخمــط محتؾيــات السخرــب مــع البــذور فــؼ تتــرك لتجــف هؾائيــا . 

 بعدها يتؼ الزراعة وترو  ا رض في الحال.

  تر مؽ الساء الداف  وتقمب جيدا حتى الذوبانمحتؾيات الكيس فى لتذاب  -*

السحمؾل الدــابق وتقمــب رطــب بــراعــة فــدان فــؼ تلز الزمــة تفــرد كسيــة التقــاوي ال -*
 .لسدة ساعة في مكان بعيد عؽ الذسس جيدا وتترك

يفتح الكيس وتشثر محتؾياته فؾق التقاوي وتقمب جيدا قبل الزراعة مباشـرة مـع  -*
 .اعة مباشرةمراعاة ري ا رض بعد الزر 
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الكبيـر بـالتراب  يفزل تكرار ااضافة قبل كـل ريـة وذلـػ بخمـط محتؾيـات الكـيس -*
فـؼ تـرو   مو الرمل وإضافته حؾل الشبات نثـرا بعـد افـارة السشظقـة بالخرماشـة اليدويـة

 الشباتات مباشرة .

 : في حالة إضافته لجذور الشباتات -2

مو صــب المقــاح السســزوج ســاء مقــاح السزــاف لــه اللبايراعــى غســس جــذور الشبــات 
يخمط السخرب مع كسية مؽ الرمل مو التربـة  او   بالساء الداف  حؾل جذور الشبات

تكفــى لشثرهــا فــي السدــاحة الســراد زراعتهــا، فســثال  تؾضــع تحــ  ا شــجار وتقمــب مــع 
 الظبقة الدظحية وترو  ا رض مباشرة.

 ســـسدة العزــؾية مـــع وقــد معهــرت الشتـــائج من تمقــيح البـــذور مفزــل ومن إضــافة ا
التمقيح يداعد عمى زيادة نذاط السيكروب مو السيكروبات السدتخدمة في السخرـب 

 الحي .

 : ما يجب مراعاته عشد إضافة ا سسدة الحيؾية

متقاربـــة  الرمميـــة يكـــؾن الـــري عمـــى فتـــرات راضـــيعـــى عشـــد الزراعـــة فـــي اال يرا -1
إضــافة  الحيــؾي عقــب عمــى دفعــات بيشســا يزــاف الدــساد ويزــاف الدــساد السعــدني

 .الدساد السعدني بحؾالي مسبؾع كي ال ي فر عمى حيؾية المقاح السيكروبي

عـــى عشـــد اســـتخدام الـــري بـــالتشقيط فـــي ا راضـــي السمحيـــة إضـــافة ا ســـسدة يرا -2
 .السعدنية ويزاف السخرب الحيؾي مع ماء الري في الدساد

لمتربـة جيـدا  الدـظحية تزاف مفشـاء إعـداد التربـة لمزراعـة حيـث تخمـط بالظبقـة -3
ــات  قبــل الزراعــة بأســبؾعيؽ حيــث تقــؾم السيكروبــات بتيدــير العشاصــر الغذائيــة لمشب

 .وتحديؽ بشاء التربة
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عمــى  بالشدــبة الشــجار الفاكهــة يزــاف مــع بدايــة مؾســؼ الشســؾ حيــث يزــاف -4
 ولتــر -لتــر لمذــجرة الرــغيرة 1/2لتــر مــاء ويقمــب جيــدا فــؼ يزــاف  21العبــؾة 

  .رةلطشجار الكبي

 

 : العؾامل التي يتؾقف عميها التدسيد الحيؾي 

 ، نؾع الخدمة ،السائية  السقششات ، التدسيد السعدني، السادة العزؾية ، نؾع التربة 

 .الري  كيز ا مالح الذائبة في مدتخمص التربة وماءتر 

 

 :   تظبيق الزراعة الحيؾية في مجال السقاومة الحيؾية

مقاومـة ا فـات و  ت لهـا دور كبيـر مشـذ زمـؽ بعيـد فـيالسقاومـة الكيساويـة بالسبيـدا
ــثسؽ بااضــافة ــى منهــا مــؽ مهــؼ  ا مــراض التــي ترــيب الشبــات ولكشهــا مرتفعــة ال إل

الشبـــات والحذـــرات ن والحيـــؾان و مســـباب تمـــؾث البيئـــة الـــذي يعـــيش فيهـــا ا ندـــا
ــى اســتخدام طــرق  ــا دعــ  الزــرورة إل ــة ومــؽ هش ــات الترب ــدات  وميكروب ــة لمسبي بديم

 التـي تدـتخدم ة ومـؽ هـذل السيكروبـاتـــــــــــــــــــــــــــــــــــساوية وهى السبيدات الحيؾيالكي
Azotobacter,Bacillus subtills ,choococcum Fleuresense 

ــــوخاصـــة  مـــراض الـــذبؾل ومعفـــان الجـــذور حيـــث من ض رر السبيـــدات الكيساويـــة ــــ
ــ  معــروف دات ــــتتحــد مــع نــؾاتج تحمــل السبي الن نــؾاتج اختــزال الشتــرات إلــى نيتري
ــروز وتتكــؾن  ــرة لمخاليــا ومدــ مركبــات الشيت ا من ـــــبة لمدــرطان كسبممــيؽ وهــى مظف
 السبيدات الكيساوية ي فر عمى بعض العسميات الحيؾية الهامة بالتربـة مثـل استخدام

السيكروبـات  التأزت وهى عسمية يتحؾل فيها ا مؾنيا إلى نيتريـ  ونتـرات عـؽ طريـق
كسا من التحمـل ا تكافمي ثبي  ا زوت الجؾ  تفر السبيدات الكيساوية ميزا عمى ت  كسا 

 .غير البيؾلؾجي لمسبيدات ي د  إلى تراكؼ نؾاتج التحمل
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 : منؾاع ا سسدة الحيؾية

 في عسميات التدسيد هي : هشاك مجسؾعة مؽ االسسدة الحيؾية السدتخدمة 

كبيــرة مــؽ الكائشــات الدقيقــة  مخرــب حيــؾي يتكــؾن مــؽ مجسؾعــة:  سيكــروبيؽال -1
مــؽ خرــؾبة التربــة وكــذلػ يــ د  إلــى تثبيــ  ا زوت الجــؾ  ويزيــد مــؽ  التــي تزيــد

والعشاصـر  االزوتيـة والفؾسـفاتية ةويقمـل مـؽ معـدالت إضـافة االسـسد ندـبة االنبـات
 ويحـد مـؽ مذـكالت التمـؾث البيئـى ويزـاف إلـى .%25الرـغر  بسـا ال يقـل عـؽ 
 .ا بالسبيدات والسظهرات الفظريةالتقاو  الدابق معاممته

ــروبيؽ -2 ــة والفاكهــة و :  الشيت ــي يدــتخدم لمسحاصــيل الحقمي مخرــب حيــؾي مزوت
 % مؽ كسية ا سسدة ا زوتية35ويحتؾ  عمى بكتريا مثبتة لطزوت يؾفر  الخزر

 . السدتخدمة

يدـــتخدم مـــع السحاصـــيل الحقميـــة و الخزـــر  مخرـــب حيـــؾي :  ريزوبـــاكتريؽال-3
 شتـروجيؽملعاليـة مـؽ البكتريـا السثبتـة فاعميته الحتؾائه عمى معداد  رجعوالفاكهة وت

ويـؾفر  Peat Mossعمـى  يـتؼ تحسيمهـابكفـاءة عاليـة و تكافميـا وال تكافميـا  الجـؾ  
% لمشبـات غيـر 25لمفـدان بشدـبة مـؽ  ةالسقـرر  ي الكيسـاو  شتروجيشـيكسيـة الدـساد ال

 .% لمشبات البقؾلى85 و ، البقؾلى

مخرب حيؾي يحتؾ  عمى الظحالب الخزراء السزرقة القادرة عمـى :  بمؾجيؽال -4
 الشيتروجيؽ الجؾ  في مجدـامها وتحؾيمـه إلـى مركبـات مزوتيـة يسكـؽ لمشبـات تثبي 

 .لمفدان ؼ مزوت /غك 15ويؾفر ما مقدارة  االستفادة مشها

 خرب حيؾي مزوتي لمسحاصيل البقؾلية الريفية مثل فؾل الرـؾيام  :العقديؽ -5
  ، العدسالبرسيؼ ءلباقاللسحاصيل الذتؾية اؾل الدؾداني، المؾبيا، الفاصؾليا واالف ,
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نقـص العشاصـر  لسعالجـة تغذيـة الشبـات مسـتخدم حـديثا فـي مجـال : الكـؾنتجيؽ -6
وهــؾ مركــب مخمبــي  بسركــب الكــؾنتجيؽ الرــغر  وذلــػ عــؽ طريــق تغميــف التقــاوي 

 . تؾازنةيحتؾ  عمى عشرر الزنػ ، الحديد ، السشجشيز بشدب م

يعتبر عشرر الفدفؾر محد العشاصـر الرئيدـية فـي تغذيـة الشبـات  : يؽالفؾسفؾر  -7
الشبـات عمـي إحتياجـه مـؽ الفدـفؾر عـؽ طريـق ا سـسدة الفؾسـفاتية التـي  ويحرـل
لمتربــــة مو نتيجــــة لتحميــــل الســــؾاد العزــــؾية السختمفــــة. يحتــــؾي مخرــــب  تزــــاف

ؾســفات فالفـي الكالدــيؾم غيــر عمــي بكتريـا نذــظة جــدا فـي تحؾيــل الف الفؾسـفؾريؽ
لطسـسدة  السـتخدام السركـزلوالستؾاجـد فـي ا راضـي بتركيـزات عاليـة نتيجـة  جـاهزال

هــذل  لمشبــات وســرعان مــا تتكــافر جــاهزإلــي فؾســفات محــادي  يمــهالفؾســفاتية وتحؾ 
مفشـاء مراحـل  البكتريا وتشتذـر فـي مشظقـة جـذور الشبـات وتسـدل بالفدـفؾر الزـروري 

 .تمفةنسؾ الشبات السخ

هـي فظريـات تعـيش معيذـة تكافميـة داخـل جـذور بعـض الشباتـات :  سيكروهيزاال -8
 . البقؾلية وتزيد امتراص فؾسفات التربة التي يدتفيد مشها الشبات العائل

 مؽ الشباتات الدرخدية ا ولية التي تتعايش معها الظحالب الخزراء:  ا زوال -9
كســا منهــا تحتــؾ  عمــى العشاصــر الكبــر  السزرقــة وهــى تقــؾم بتثبيــ  ا زوت الجــؾي 

 .رز ال والرغر  التي يحتاجها الشبات وتشسؾ عمي مسظح السيال في حقؾل

لهــا القــدرة عمــي القيــام بعسميــة البشــاء الزــؾئي :  الظحالــب الخزــراء السزرقــة -11
  .تؾجد مشها منؾاع عديدةو 

عسـل عمـى ي ي لمقزـاء عمـي الشيسـاتؾدا كسـا منـهمخرـب ومبيـد حيـؾ :  الشيسال -11
 :ومؽ مسيزاته  زيادة خرؾبة التربة

 القزاء عمى يرقات وبؾيزات الشيساتؾدا. 
 تكاليف الرخص مع    زيادة خرؾبة التربة. 
 عدم التافير عمى الكائشات الحية الدقيقة الشافعة لمتربة . 
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 الحفاظ عمى نغافة البيئة . 

 -يميـة مثـل )القسـحالديرياليؽ : يدتخدم في التدسيد الحيؾ  لمسحاصـيل الشج -12
 –الــذرة( والسحاصــيل الزيتيــة مثــل )الدسدــؼ وعبــاد الذــسس( - رز الــ  -الذــعير 

ــل ) بشجــر ــل مــؽ مســتخدام االســسة  والدــكرية مث الدــكر وقرــب الدــكر( وهــؾ يقم
 .الدسادية لؾحدة السداحة  % مؽ السقررات25-11السعدنية بسقدار 

يـــة والخزـــر والفاكهـــة مشذـــط نســـؾ طبيعـــى لمسحاصـــيل الحقم:  ســـكؾريؽا  -13
 الكسيـاتمـؽ % 25%. يـؾفر 62مغذيـة لمشبـات بشدـبة  وتحتؾ  عمى مؾاد عزؾية

 .بها السؾصى شتروجيشيةالدسادية ال

 

 :     الجدو  االقترادية لمسخربات الحيؾية

سـؾف تـدر بانها ستخدام السخربات الحيؾية ا مىد الدراسات التي مجري  عتفي     
 ية لالسباب التي نؾردها وكسا يمي:باستخدام تمػ التقش اقتراديا لذلػ يشرح عائدا

% مزوت جـــؾ  25تـــؾفير جـــزء كبيـــر مـــؽ العشاصـــر الغذائيـــة الهامـــة لمشبـــات) -1
 . ( % فؾسفات مذاب 51مثب +

 .مثال الحبؾب %( في محاصيل21-11زيادة السحرؾل الشهائي كسا ونؾعا ) -2

 . الشسؾ وبعض مشغسات إفراز بعض السزادات الحيؾية السقاومة لطمراض -3

 . تقميل الدسية في السشتجات نتيجة تقميل الستبقيات الكيساوية -4

زيــادة الســؾاد العزــؾية بالتربــة وبالتــالي تحدــيؽ خؾاصــها وتحدــيؽ امترــاص  -5
 .الجذور لمسيال

 . تحديؽ خؾاص التربة الرممية نتيجة إفراز مؾاد سكرية تعسل عمى تجسيعها -6
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 . ر وبالتالي معدل االمتراصزيادة مدظح الجذو  -7

 . إعادة التؾازن السيكروبي لمتربة وتشذيط العسميات الحيؾية بها -8

 . الحد مؽ تمؾث البيئة والحفاظ عمى صحة ااندان والحيؾان -9

 . تخفيض تكاليف اانتاج لرخص فسشها وتكاليف إنتاجها -11

 

 : زيادة االستفادة مؽ السخربات
راعى في المقاح السيكروبي ستفادة مؽ السخرب ال بد من يلكي تتؼ زيادة اال      
 : ا تي 

 سمقحة.الغير الشباتات قدرة القدرة عمى إحداث وتكؾيؽ عقد بكتيرية تفؾق   -
 القدرة التشافدية له كبيرة مع الدالالت السؾجؾدة مصال في الحقل.   -
 القدرة عمى تكؾيؽ عقد جذرية تح  عروف بيئية غير طبيعية.   -
 يكؾن عقدا  جذرية في حالة وجؾد الشيتروجيؽ في التربة.  -
 القدرة عمى تكؾيؽ عقد جذرية عمى عدد مؽ السراحل.   -
 القدرة عمى تحسل عؾامل التخزيؽ والشذاط بعد التخزيؽ.   -
 

 االختبار البعدي 
 

 ماهي السخربات الحيؾية وكيف يتؼ استعسالها ؟ -1س
 
 الكائشات الحية السد ولة عؽ ذلػ حيؾيا وما هي كيف يتؼ تثبي  الشتروجيؽ -2س
 
 ؟مؽ السيكروبات واالحياء االخر  التي تدتخدم كسخربات اذكر مجسؾعة  -3س
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 االسبؾع التاسع
 طرق اضافة الدساد العزؾي الى التربة 

 
 االختبار القبمي :

 لمسحاصيل السختمفة ؟هل تتذابه طرق اضافة الدساد العزؾي  -1س
 
 التي تزاف لمسحاصيل الزراعية ؟فكرة عؽ الكسيات الدسادية هل لديػ  -2س
 
 

 عرض الؾحدة الشسظية 
 التدسيد :

ــادة       التدــسيد فــي الزراعــة العزــؾية هــؾ عبــارة عــؽ اتجــال عــام يهــدف الــى زي
وتحدــيؽ الخرــؾبة الظبيعيــة لمتربــة عمــى الســد  البعيــد عــؽ طريــق اضــافة الســادة 

 العزؾية الى التربة .
ات في الحرؾل عمى العشاصـر الغذائيـة عمـى خرـؾبة التربـة او عمـى مـا يعتسد الشب

يزــاف اليهــا مــؽ اســسدة فعشــدما تكــؾن التربــة غيــر خرــبة اي يقــل محتؾاهــا مــؽ 
العشاصر الغذائية عسا يحتاجـه الشبـات يزـعف نسـؾل ويـشعكس ذلـػ عمـى السحرـؾل 

 سؾاء كان هذا السشتج حبؾبا او فسارا او اوراقا .
 تدسيد الى : وتهدف عسمية ال

 تحديؽ االنذظة الحيؾية وزيادة خرؾبة التربة  -1
 التقميل مؽ استخدام السؾارد غير الستجددة  -2
 عدم ادخال السؾاد الزارة في البيئة الزراعية  -3
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 مبادئ التدسيد :
 يرتكز التدسيد عمى السبادئ التالية 

 ادة التؾازن بيؽ العشاصر الغذائية .تثبي  او اع -1
 . مؽ الدساد السدسؾح بهتمفة استعسال انؾاع مخ -2
او معدنيا طبيعيا لحفـع التـؾازن  االستعسال الدميؼ لمدساد سؾاء كان عزؾيا -3

 .والحرؾل عمى انتاج افزل 
 .تحديد كسيات الدساد السدتخدم حدب الغروف الظبيعية  -4
دة العزؾية في التافير عمى معـدل اسـتخدام السـاء ودرجـة الحـرارة اهسية السا -5

 .ظة الحيؾية في التربة والتهؾية واالنذ
ن تكــؾن االضــافات الدــسادية صــحيحة وتتشاســب مــع الؾاقــع الخرــؾبي والجــل ا

 لمتربة البد مؽ اجراء الفحؾصات الحقمية .
 

 الفحص الحقمي :
يذــسل الفحــص دراســة الغــروف الحقميــة واالســتعانة بؾســائل التحميــل السختمفــة الن 

شتاج غيـر صـحيح ويعتسـد التدـسيد االعتساد عمى واحد مشها فقط قـد يـ دي الـى اسـت
في الزراعة العزؾية عمى نتائج تحاليل الشربة الن هذل التحاليـل تـ دي الـى التـؾفير 
باستخدام االدساد الى جانب اضـافة الشدـبة السظمؾبـة مـؽ العشاصـر الغذائيـة بهـدف 
زيــادة خرــؾية التربــة ويعتســد الفحــص عمــى تدــجيل السالحغــات الخاصــة السحيظــة 

الة الشباتات الشامية سـؾاء مـؽ ناحيـة حجسهـا مقارنـة بعسرهـا او لؾنهـا او بالتربة وح
 االعراض التي تظرم عميها .

 اما طريقة ومؾاعيد االضافة فتكؾن كسا يمي : 
يزــاف الدــساد العزــؾي افشــاء تجهيــز االرض لمزراعــة وذلــػ العظــاء الدــساد فتــرة 

 كافية لمتحمل 
زــاف الدــساد العزــؾي نثــرا فـــي السحاصــيل ) كــالقسح والــذرة والبرســيؼ ( ي-1

 مرحمة تجهيز االرض .
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ــز االرض و الخزــروات يزــاف ال-2 تختمــف طريقــة دــساد العزــؾي افشــاء تجهي
 االضافة باختالف طريقة الزراعة .

البيــؾت السحسيــة : كالظساطــة والخيــار والفمفــل والفاصــؾلياء  يزــاف  - م
 .الدساد العزؾي في بظؽ السراطب التي يزرع فؾقها الشبات 

وات التـــي تـــزرع نثـــرا كـــالجزر وشـــتالت البرـــل والخزـــروات الخزـــر  - ب
 .الؾرقية االخر  يزاف الدساد نثرا قبل الزراعة 

الخزروات التي تزرع عمى مدافات كـالقرع والبظاطـا يزـاف الدـساد  - ت
 العزؾي في الخظؾط .

اشــجار الفاكهــة : يزــاف الدــساد العزــؾي فــي بدايــة زراعــة االشــجار افشــاء -3
ومؽ فؼ تزاف سـشؾيا فـي بدايـة فرـل الذـتاء بسعـدل تجهيز الجؾر لمزراعة 

كغـــؼ لكـــل شـــجرة حدـــب عسرهـــا وحجسهـــا ويسكـــؽ اضـــافة الدـــساد  25 – 5
طـؽ مـؽ الدـساد السخسـر الـى  4 – 3العزؾي الى البداتيؽ السشتجة بكسيـة 

 الدونؼ الؾاحد 
 .السدظحات الخزراء : يزاف الدساد العزؾي قبل الزراعة نثرا -4

 
 

 االختبار البعدي
ــتؼ التدــسيد  -1س العزــؾي لكــل مــؽ االشــجار وبدــاتيؽ الفاكهــة ومــا هــي كيــف ي

 الكسيات الدسادية الؾاجب اضافتها ؟
 

كيف يـتؼ تدـسيد محاصـيل الحشظـة والذـعير ومحاصـيل الخزـر فـي البيـؾت  -2س
 البالستيكية وفي الزراعة السكذؾفة ؟ 
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 االسبؾع العاشر
 الزراعية والدساد االخزر  اتر الدو 

 ر القبمي :االختبا
 ماذا يعشي مرظمح الدورة الزراعية ؟ -1س
 
 مالسقرؾد بالدساد االخزر ؟ -2س
 

 عرض الؾحدة الشسظية 
 الدورة الزراعية :

تركـــز الزراعـــة العزـــؾية عمـــى الـــدورة الزراعيـــة بذـــكل اساســـي مـــع تذـــجيع       
اســتخدام محاصــيل االســسدة الخزــراء والبقؾليــات ويهــدف هــذا الــشسط الزراعــي الــى 
تحدــيؽ خرــؾبة التربــة وزيــادة تثبيــ  الشتــروجيؽ والتقميــل مــؽ االدغــال ومدــببات 

يقـة ساالمراض . ان زراعة البقؾليات واالسسدة الخزراء او الشباتات ذات الجذور الع
فــي اطــار برنــامج دورة زراعيــة ولعــدة ســشؾات يسكــؽ مــؽ السحافغــة عمــى خرــؾبة 

لزراعيــة يكدــر دورة حيــاة مختمــف التربــة ونذــاطها الحيــؾي كســا ان تظبيــق الــدورة ا
 الحذرات الزارة لمسحاصيل الزراعية وبذلػ يقمل مؽ االفات واالمراض . 

ؽ ندـبة االدغـال ان تشؾيع السحاصيل الزراعيـة مـؽ خـالل الـدورات الزراعيـة يقمـل مـ
تح  الحدود الزارة دون ازالتها تسامـا مـع السحافغـة عمـى عـدم  في التربة ويجعمها
غال في السزرعة دليـل دها عمى البعض االخر اذ ان تعدد وتشؾع االسيادة البعض مش

 عمى التؾازن البيئي فيها .
 :الدورة الزراعية والتدسيد ا خزر 

السقرؾد بالدورة الزراعيـة هـؾ نغـام ترتيـب زراعـة السحاصـيل فـي قظعـة معيشـة مـؽ 
 السزرعة.
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محرـؾل فـي الدـشة زراعتهـا بـأكثر مـؽ ونتيجة لالستغالل السكثف لطرض و وحديثا  
عمى استخدام ا سسدة الكيسائيـة  االعتسادة و دون االعتساد عمى نغام لمدورة الزراعي

لدــد حاجــة السحاصــيل السختمفــة انتذــرت ا فــات وا مــراض وكــذلػ الحذــائش فمجــأ 
ـــات و ا مـــراض وكـــذلػ  ـــة لسكافحـــة ا ف ـــدات الكيسيائي ـــى اســـتخدام السبي الســـزارع إل

 مى وجؾد ا عداء الظبيعية لتمػ ا مراض والحذرات .الحذائش مسا مفر سمبا  ع
وفــي الزراعــة العزــؾية التــي مــؽ مسدــها عــدم اســتخدام الكيساويــات الزراعيــة فــي 
العسمية اانتاجية يمـزم االهتسـام بؾضـع نغـام معـيؽ لمـدورة الزراعيـة يـ د  لمؾصـؾل 

 إلى إنتاجية اقترادية دون حدوث تدهؾر لمسزرعة.
 

 : اعيةمهسية الدورة الزر 
ي د  تؾالي زراعة محرؾل معـيؽ فـي مشظقـة معيشـة إلـى تـدهؾر السحرـؾل نتيجـة 

فـي حـيؽ ان الــدورات  اذ عشاصـر غذائيـة معيشــة مـؽ التربـةتـدهؾر الخرـؾبة واسـتشف
بيؾلـؾجي مسـا يدـاعد عمـى التشؾع الوتدـسح بـتدخل عدة محاصيل اي انها الزراعية 

 إيجاد نؾع مؽ االتزان .
 

 : اعيةترسيؼ الدورة الزر 
هي ا ساس في الزراعة العزـؾية والترـسيؼ الجيـد لمـدورة الزراعيـة  ة الزراعيةالدور 

يزسؽ السحافغة عمى خرؾبة التربة والسادة العزؾية وبشاء التربة وتؾفير العشاصر 
الغذائيـــة وخاصـــة الشيتـــروجيؽ كســـا تدـــاعد عمـــى الشذـــاط الحيـــؾي ووســـيمة جيـــدة 

 .لسقاومة ا مراض وا فات والحذائش
و يذسل ترسيؼ دورة زراعية زراعة منؾاع عديدة مؽ السحاصـيل فـي موقـات مختمفـة 
حتى ال يدؾد نؾع مؽ الحذائش كسا منها وسيمة ناجحـة لسقاومـة ا فـات وا مـراض 

 فتتابع محاصيل مختمفة يقمل مؽ انتذار ا فات وا مراض والحذائش.
وحيؾانـات( مسـا يدـاعد عمـى والدورة الزراعية تدسح بؾجؾد تشـؾع بيؾلـؾجي )نباتـات 

إيجاد نؾع مؽ االتزان كسا من الدورة الزراعيـة تدـسح بزراعـة محرـؾل معـيؽ سـشؾيا  
 عشد تقديؼ السداحة إلى قظع مختمفة.
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 :و يسكؽ تمخيص ما يجب من ي خذ في االعتبار عشد ترسيؼ الدورة الزراعية
مجســؾع مجســؾع جــذري عسيــق يمــزم من يتبعــه محرــؾل ذو  يزراعــة محرــؾل ذ  -

 جذري سظحي فهذا يداعد في عسمية تحديؽ البشاء ا رضي وعسمية الررف.
مجسؾع جذري كبير مشتذر مع  خر ذو مجسؾع جذري  يذ التشاوب بيؽ محرؾل  -

 محدود والشؾع ا ول يشذط الكائشات الحية في التربة.
احتياجات عالية مؽ الشيتروجيؽ يتشاوب مع محرـؾل يثبـ  ا زوت  يمحرؾل ذ -
 لجؾي.ا
السحرـــؾل الـــذي يشســـؾ بـــبطء وبالتـــالي يتـــأفر بالحذـــائش يمـــزم من يـــزرع بعـــدل   -

 محرؾل يؾقف نذاط نسؾ الحذائش.
 ة مو إصـابات حذـرية فـي مؾقـع مـاعشد وجؾد مخاطر مؽ حـدوث عـدو  مرضـي  -

 يفزل من يزرع السحرؾل في مؾقع  خر مشاسب في الدورة.
ــيط مــؽ السحاصــيل فــي  Varities زراعــة مصــشاف مختمظــة لسحرــؾل مــا - مو خم

 كمسا ممكؽ. Crop mixture مداحة ما
 من يزرع السحرؾل السشاسب لمتربة وتح  الغروف السشاخية السالئسة.  -
 إيجاد نؾع مؽ التؾازن بيؽ السحاصيل ذات العائد العالي وبيؽ محاصيل العمف. -
شتخــب تهــا و سؾســسية مــؽ العسالــة ومــد  تؾفر ا خــذ فــي االعتبــار االحتياجــات ال  -

ــات الزراعيــة ومن  السحاصــيل التــي تدــاعد عمــى حدــؽ تؾزيــع العســل بتشغــيؼ العسمي
تحتؾي الدورة عمى محرؾل واحد عمى ا قل مؽ السحاصيل التي يسكؽ عزقهـا لكـي 

 يسكؽ التخمص مؽ الحذائش.
 

 خظؾات ترسيؼ الدورة الزراعية :
 اختيار منؾاع محاصيل الدورة. -1
 ؾل.تحديد مداحة كل محر -2
 تحديد تعاقب السحاصيل. -3
 تقديؼ السحاصيل حدب مؾسؼ زراعتها في الدورة. -4
 تحديد مدة الدورة.  -5
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 : التدسيد ا خزر
وهـؾ مـا ذاتهـا فـي التربـة السـزروع يقرد بالتدسيد ا خزر هؾ قمـب السحرـؾل     

يد . وتتعدد السحاصـيل التـي تدـتعسل فـي التدـسقمب البرسيؼ في التربة ك ازال مخزر 
ا خزر ويسكؽ من تقدؼ إلى قدسيؽ رئيديؽ وهسا محاصيل بقؾلية ومحاصيل غيـر 
ــى محاصــيل شــتؾية ومحاصــيل صــيفية ومهــؼ محاصــيل  ــل قدــؼ إل ــة ويقدــؼ ك بقؾلي
ا سسدة الخزراء البقؾلية البرسـيؼ والتـرمس والشفـل الحمـؾ والشفـل السـر والسحاصـيل 

فاصــؾليا والفــؾل الدــؾداني. ومهــؼ البقؾليــة الرــيفية البرســيؼ الحجــازي والمؾبيــا وال
ـــا   ـــر وقـــد يدـــتعسل القســـح محيان ـــر البقؾليـــة الذـــتؾية الذـــعير والزمي السحاصـــيل غي
والسحاصــيل غيـــر البقؾليـــة الرـــيفية حذيذـــة الدـــؾدان والخـــردل والـــدخؽ. وتتسيـــز 
الشباتات الرالحة في التدـسيد ا خزـر بتعسـق جـذورها وقمـة مليافهـا وسـرعة نسؾهـا 

زراعـة نباتـات ا ســسدة الخزـراء بشغـام الـدورة الزراعيـة وإال تكمــف ويشبغـي مال تخـل 
 زراعتها نفقات كثيرة.

والتدسيد ا خزر يحدؽ الخؾاص الظبيعية والكيسيائية والحيؾية لمتربة وباعتبار من 
فـي  ظـري لمشبـات ومن الـؾزن ال لظـري % مـؽ الـؾزن ا 15فة تسثل حؾالي السادة الجا

طــؽ  2-1طــؽ لمفــدان ومن الســادة الجافــة حــؾالي  11إلــى  5الستؾســط يتــراوح بــيؽ 
لمفدان تتحمل في التربة بفعـل الكائشـات الدقيقـة وتشظمـق العشاصـر الغذائيـة بااضـافة 
إلى تكؾن الدبال الذي يحدـؽ مـؽ الخـؾاص الظبيعيـة لمتربـة. ويشبغـي قمـب الشباتـات 

مب الشباتـات وهي خزراء وقبل إزهارها حتى تتحمل بدرعة في التربة كسا يجب من تق
 شهر مؽ زراعة السحرؾل التالي.1,5 في التربة بسدة ال تقل عؽ

 ويسكؽ تمخيص مهسية التدسيد ا خزر كالتالي:
 زيادة محتؾ  التربة مؽ السادة العزؾية وتحديؽ بشاء التربة.  ·
 جمب العشاصر الغذائية مؽ الظبقات العسيقة. ·
 الغذائية ا خر .يسد السحرؾل التالي بالشيتروجيؽ والعشاصر  ·
 يداعد في التخمص مؽ الحذائش ويسشع نسؾ بذورها.   ·
 . مؽ الغدل العشاصر الغذائية حسايةية و حساية التربة مؽ التعر   ·
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 االختبار البعدي
 

 كيف يسكشػ ترسيؼ دورة زراعية رباعية ؟ -1س
 
وزع مجسؾعة مؽ السحاصيل عمى مداحة مؽ االرض خزع  لدورة زراعيـة  -2س

 ية فالف
 
 كيف يتؼ تهيئة الدساد االخزر وما هي السحاصيل السشاسبة لذلػ ؟  -3س
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 االسبؾع الحادي عذر
 االسس العمسية النتاج الفؾاكه والخزر عزؾيا 

 
 االختبار القبمي :

 وما هي االسس السعتسدة في ذلػكيف يسكؽ انتاج الفؾاكه والخزر عزؾيا -1س
  
 ئص ومسيزات الفؾاكه والخزر السشتجة عزؾيا  ؟ماهي تؾقعاتػ لخرا -2س
 

 عرض الؾحدة الشسظية 
 : مسس إنتاج الخزر والفاكهة وخرائص السشتجات العزؾية

تعتبر الخزر والفاكهة مؽ مكثر السحاصيل التي تزرع عزؾيا  ولذا يمزم وضع       
ة كـل ا سس العامة انتاجها وليس السجال هشا اعظاء تفريالت عؽ زراعة وخدمـ

السحرـؾل  زراعـة ي فكـرة عـؽ مهـؼ الشقـاط التـي تؾضـح محرؾل ولكششا سؾف نعظـ
 عزؾيا .

 
 : في البيؾت السحسيةالخزر زراعة 

 زراعة الخزر عزؾيا  تح  مقبية البؾلي إفيميؽ تمقى اهتساما  كبيرا  لطسباب ا تية:
 سرعة الشسؾ وكذلػ إمكانية إنتاج اكثر مؽ محرؾل في السؾسؼ .   -1
تدسح ببطالـة مؾسـؼ اانتـاج لتغظـي احتياجـات السدـتهمػ فـي الذـتاء، كسـا     -2

 من هذا يزيد مؽ العائد الدشؾي لمسزارع.
 يسكؽ استغالل مشتجاتها في التردير.   -3

 وتتذابه مسس اانتاج تساما  مع تمػ التي تزرع في الحقل.
زراعــة يعتســد عمــى وبالشدــبة لتــؾفير العشاصــر الغذائيــة ففــي مثــل هــذا الشغــام مــؽ ال

 بااضافة إلى التدسيد ا خزر وا سسدة الحيؾيـة ويمـزم من تكـؾن  العزؾية ا سسدة
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ا سسدة العزؾية مؽ السزرعة وفي حالة ضرورة االسـتعانة مـؽ الخـارج فيفزـل من 
 تكؾن مؽ مزرعة عزؾية.

 ويعتبر التدسيد ا خزر بسحرؾل بقـؾلي كالبرسـيؼ مـثال  مساسـا  فـي زراعـة ا نفـاق
 لذا يمزم وجؾدل في الدورة الزراعية.

ــزرع  ــة بحيــث ال ت ــة يجــب ترــسيسها ووصــفها بعشاي ــة لزراعــة ا قبي ــدورة الزراعي وال
 محاصيل مؽ نفس العائمة في نفس السكان حتى إتسام الدورة.

 
 : الفاكهة
لتربــة عمــى فــي السدــاحات الرــغيرة لبدــاتيؽ الفاكهــة تعتســد بــرامج خرــؾبة ا      

وكـذلػ زراعـة محرـؾل بقـؾلي كالبرسـيؼ  االسـسدة العزـؾية االخـر  و سساد السزرعـة 
تحـــ  ا شـــجار ومحيانـــا  يكـــؾن مـــؽ الزـــروري االعتســـاد عمـــى ا ســـسدة العزـــؾية 
الخارجيــــة نتيجــــة االحتياجــــات الغذائيــــة العاليــــة لطشــــجار ومــــؽ الســــؾاد الذــــائعة 

تعسال االســـتعسال فـــي مـــزارع الفاكهـــة إضـــافة الرـــخؾر السعدنيـــة عمـــى التربـــة واســـ
تياجــات مـــؽ ا عذــاب البحريــة واســـتعسال مدتخمرــاتها عمــى ا وراق لتـــؾفير االح

 .العشاصر الدقيقة 
مــؽ السالحــع من التربــة فــي ا رضــي الجديــدة السدترــمحة تحتــؾي عمــى تركيــزات 

ة بالشدـبة لالحتياجـات العاليـة  شـجار جـاهز دبيا  مؽ العشاصر الغذائيـة المشخفزة ن
دــــاهؼ تــــؾالي ااضــــافات مــــؽ صــــخر الفؾســــفات يصــــر. و الفاكهــــة مــــؽ هــــذل العشا

مؾصــؾل إلـى السدـتؾ  السظمـؾب مـؽ تــؾفر ل بارات والسعـادن الظبيعيـة ا خـر  والفمدـ
تمــػ العشاصــر فــي التربــة ومــؽ السالحــع من غالبيــة ا ســسدة العزــؾية تزــاف فــي 

ق التربـة العزـؾية عـزالخريف وتقمب جيدا  فـي التربـة. ويجـب بعـد إضـافة ا سـسدة 
 . عدم ااضرار بالسجسؾع الجذري  مع
 

 الغذاء العزؾي:
يشـتج الغــذاء العزــؾي بـالظرق الظبيعيــة مــؽ دون اسـتعسال مبيــدات مو مســسدة      

كيسيائيــة مو هرمؾنــات مو مــؾاد مخــر  مرــشعة. وهــؾ يمقــى إقبــاال متشاميــا  فــي منحــاء 
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ثيـرون ارعـؾن كما زال مز  لبمدان العربيةفي او  في البمدان الرشاعية العالؼ. خرؾصا  
   تقميدية في الزراعة .يعتسدون عمى الظرق ال

ــد يكــؾن شــراء الظعــام العزــؾي مفزــل ســبيل لتذــجيع الســزارعيؽ عمــى اعتســاد و  ق
الظــرق الظبيعيــة والتؾقــف عــؽ نذــر الدــسؾم فــي ا رض وفــي مرــادر السيــال وفــي 

ــات السرــظمح  عزــؾي  ) ــد ب ــه. وق ــذي نتشاول ــorganicالظعــام ال ة ( عالمــة تجاري
يشتــه بدقــة، مــؽ السزرعــة عشــي من السشــتج تســ  معاتحسيهــا القــؾانيؽ الدوليــة. وهــي ت

 مؽ قبل هيئة مراقبة مدتقمة. وصؾله الى السدتهمػحتى 
قد يكمف الظعام العزؾي مكثر مؽ الظعام العادي عمـى السـد  القرـير. لكـؽ الكمفـة 

يسكـؽ تقـديرها.  غـة والباه وعمـى البيئـة مزراعة غير العزؾية عميشـالالظؾيمة السد  
يـزال مـؽ  الظعام العزؾي هؾ ا ن مكثر انتذـارا  مشـه فـي مي وقـ  مزـى. ولكـؽ الو 

انتــاج وعــرض االغذيــة العزــؾية مــؽ خــالل بتذــجيع  سدــتهمػالزــروري من يقــؾم ال
   ا.االستسرار بذرائه

 
 : القيسة الغذائية

تخـــزيؽ يهـــتؼ السدـــتهمػ بالقيســـة الغذائيـــة مكثـــر مـــؽ الرـــالحية لمحفـــع وال      
وبالشدبة لخرائص السشتج يهتؼ السدتهمػ بالرـفات الدـمبية مثـل محتـؾ  ا غذيـة 

ومكدــبات الظعــؼ والمــؾن ومحتؾاهــا مــؽ الــدهؾن  الجــدول ادنــالمــؽ بقايــا السبيــدات 
ـــؽ البـــروتيؽ  ـــا م ـــل محتؾاه ـــة مث ـــالسسيزات اايجابي ـــتؼ ميزـــا  ب ـــا يه ـــل كس بدرجـــة مق

 .الي الجدول التوالفيتاميشات والعشاصر الرغر  
 جذول  ثقبَب انًجُذاد  ٍ انخةش وانفباهخ  ٍ يُزجبد ػةىَخ ورقهُذَخ .

 خزروات وفؾاكه تقميدية  خزروات وفؾاكه عزؾية الدشة
عدد 
العيشات 
 السفحؾصة

عدد  الخالية مؽ السبيدات
العيشات 
 السفحؾصة

 الخالية مؽ السبيدات
 ندبتها عددها ندبتها عددها

1981 43 42 89 484 222 46 
1984 118 111 93 383 181 47 
1985 43 37 86 456 244 53 
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جدول  ندبة انخفاض السحرؾل وندبة الزيادة مو االنخفاض في بعض مكؾنات الخزر 
 العزؾية بالسقارنة بالخزر التقميدية.

 السؾاد التي حدث بها زيادة السؾاد التي حدث بها انخفاض
 السادة % السادة %
 السادة الجافة %23+ الرؾديؾم 12%-
 البروتيؽ %18+ الشترات 93%-
 C فيتاميؽ %28+ ا حساض الحرة 42%-

 الدكريات الكمية 19%+  

حسض ا ميشي  13%+  
 ميثايؾنيؽ

 الحديد 77%+  
 البؾتاسيؾم 18%+  
 كالديؾم 11%+  
 فؾسفؾر 13%+  

 
 : خرائص الجؾدة ومسيزات السشتجات العزؾية

ا  اهتســـام السدـــتهمكيؽ باســـتعسال مغذيـــة نغيفـــة وصـــحية ومـــؽ هـــذا مزداد حاليـــ    
السشظمـــق ولتشذـــيط الزراعـــة العزـــؾية يمـــزم التعريـــف بخرـــائص الجـــؾدة ومسيـــزات 

او السـؾاد خظـؾرة وجـؾد مكدـبات اذ ان السدـتهمػ اصـبح يـدرك  السشتجات العزـؾية
وجــؾد هــذل الظعــؼ والسغهــر وبقايــا السبيــدات فــي الغــذاء وذلــػ الرتبــاط التــي تعظــي 

الســـؾاد بزيـــادة حـــاالت الدـــرطان والحداســـية و ا مـــراض ا خـــر  كســـا ال يكتفـــي 
السدــتهمػ بسعرفــة عــدم وجــؾد هــذل الســؾاد فــي الغــذاء بــل يهــتؼ ميزــا  هــؾ بسعرفــة 
ــر فعــال   ــة تعتب ــى  خــر هــل السشتجــات التقميدي ــذاء وبسعش ــات هــذا الغ ــزات ومحتؾي مسي

ة ولتحديد مفزمية الغذاء فـبن خرـائص بالسقارنة بالسشتجات العزؾي مفزل وصحية
 جؾدة الغذاء تحكسها مسس فالث هي:

السغهـر )الحجـؼ ـ الذـكل ـ المـؾن ـ خمؾهـا مـؽ التذـؾهات والظعـؼ( وهـذا محـدد   -1
 لكل مشتج.
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خرائص تكشؾلؾجية تحدد صالحية السشتج لمترشيع والحفع كشدبة الدكر فـي   -2
 لرشاعة البيرة. البشجر وندبة الشيتروجيؽ في الذعير السعد

محتــؾ  السشــتج مــؽ السكؾنــات السفيــدة مثــل العشاصــر الغذائيــة ـ البــروتيؽ ـ   -3
الفيتاميشات وكـذلػ مـد  احتـؾاءل عمـى السـؾاد الزـارة مثـل الشتـرات ـ بقايـا السبيـدات 

 والعشاصر الثقيمة.
 
 السغهر  

قيق ذلػ فـي تحاحيانا ال يسكؽ  يهؼ السدتهمػالذي جي بالشدبة لمسغهر الخار       
السشتجات العزؾية كسا هؾ الحال بالشدـبة لمسشتجـات التقميديـة وخاصـة فـي الخزـر 

لذلػ يجب العسل عمـى تحدـيؽ صعبا الحاالت ال يكؾن ذلػ والفاكهة. وفي كثير مؽ 
السغهر ارضاء السدتهمػ وإذا كـان هـذا صـعبا  فـال بـد مـؽ إقشـاع السدـتهمػ بقبـؾل 

 . من السشتج صحيهذا الشؾع مؽ التذؾهات طالسا 
بالشدـــبة لمظعـــؼ فكثيـــر مـــؽ السدـــتهمكيؽ يسكـــشهؼ التغاضـــي عـــؽ السغهـــر امـــا      

ـــؼ  ـــؼ والسذـــكمة من مـــا يحـــدد الظع ـــشهؼ التغاضـــي عـــؽ الظع الخـــارجي ولكـــؽ ال يسك
مخـذ رمي السدـتهمػ فـي الحكـؼ اال ان الثاب  عشـد  عميه.السشاسب هؾ الظعؼ السعتاد 

 . تقميدي فب  مفزمية السشتجات العزؾيةعمى طعؼ مشتج عزؾي مقارنة بسشتج 
 : السالئسة لعسميات الحفع والترشيع

فقد وجد من معدل التشفس والشذاط اانزيسي مكثر بظئا  بالسشتجات العزؾية مسـا     
يـــ د  إلـــى انخفـــاض درجـــة تـــدهؾرها نتيجـــة التخـــزيؽ. وفدـــر ذلـــػ عمـــى مســـاس 

تجات العزؾية تستاز بانخفـاض انخفاض معدل ا حساض ا ميشية الحرة كسا من السش
السشتجـــة  السحاصـــيلعـــدد البكتريـــا. ممـــا تـــدهؾر  التغيـــر الحيـــؾي بـــالتخزيؽ وكـــذلػ

 لشتروجيشـــيدـــتؾ  التدـــسيد ابـــالظرق التقميديـــة وجـــد من معـــدل التـــدهؾر مـــرتبط بس
وحديثا  متزح من الفرق بيؽ السشتجات العزـؾية والتقميديـة يكـؾن فـي عـدد مجـاميع 

  .Cدقيقة وتكؾن الشيتري  وكذلػ انحالل فيتاميؽ  الكائشات الحية ال
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وبسقارنة معدل الفقـد بـالتخزيؽ بـيؽ مشتجـات الخزـر عسؾمـا  السشتجـة عزـؾيا  وتمـػ 
% 31السشتجــــة بــــالظرق التقميديــــة كــــان متؾســــط الفقــــد فــــي الخــــؾاص بــــالتخزيؽ 

 % لمسشتجات التقميدية.64لمسشتجات العزؾية بالسقارنة بـ 
 

 لخزر :ندبة الشترات في ا
بااضافة إلى زيادة بقايـا السبيـدات فـي الزراعـة التقميديـة تؾجـد مذـكمة مخـر        

% مســا يأخــذل  81وهــي زيــادة ندــبة الشتــرات. ويعتقــد من السخترــيؽ محــل اهتســام 
الخزــراوات بااضــافة إلــى  امرــدرهيكــؾن  No3)ااندــان فــي غــذاءل مــؽ الشتــرات)

 .در غذائية مخر  % مؽ مرا11% فقط مؽ ميال الذرب و  11
فـي  هالتربـة وإن لـؼ يـتؼ تسثيمهـا داخمـ ومؽ السعروف من الشبـات يسـتص الشتـرات مـؽ

تكؾيؽ البروتيشيات فبنها تخزن في الخاليا برؾرتها والزرر مـؽ وجـؾد الشتـرات فـي 
الخزــر لــه عشــد إجــراء عسميــة الظهــي تتحــؾل إلــى نيتريــ  والتــي بــدورها يسكــؽ من 

 ؾنة مؾاد مدببة  مراض سرطانية.ترتبط بسركبات مميشية مك
استخداماتها داخل الشبات تتأفر بعؾامل عـدل مثـل طبيعيـة  وامتراص الشترات وإعادة

التربة ـ السشاخ ـ شـدة ااضـاءة وطبيعـة الشبـات وقدرتـه عمـى االسـتفادة مشهـا وكـذلػ 
معــدل إضــافات ا ســسدة الشتروجيشيــة لمتربــة. ومــؽ السالحــع من الخزــراوات الؾرقيــة 

 .ت لدبانخ مكثر عرضة لتراكؼ الشتراثل الخس وام
ــرات فــي الخزــراوات السشتجــ اتوقــد موضــح  الدراســ عزــؾيا   ةانخفــاض ندــبة الشت

بالسقارنة بسثيمتهـا التقميديـة ـ وعمـى العكـس فـبن ندـبة البـروتيؽ إلـى الشتـرات الحـرة 
ة كبيــرة فـــي الخزــراوات العزـــؾية. كســا فبـــ  ارتبــاط تـــراكؼ الشتــرات بانخفـــاض شـــد

 . ااضاءة عمى السعدل السظمؾب
 

 االخزجبس انجؼذٌ 

 

 ها الفاكهة والخزر السشتجة عزؾيا ؟ما هي الخرائص التي تتسيز ب -1س
 
 اهتساما كبيرا ؟لساذا يمقى انتاج الخزر عزؾيا تح  البيؾت البالستيكية  -2س
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 االسبؾع الثاني عذر
 لمزراعة العزؾية واالنتاج العزؾي التحؾل 

 
 القبمي :االختبار 

 مالذي نعشيه بالتحؾل الى الزراعة العزؾية ؟ -1س
 هل يسكشػ وضع خظة لمتحؾل الى الزراعة العزؾية ؟ -2س
 

 عرض الؾحدة الشسظية 
 

 اسباب التحؾل الى الزراعة العزؾية :
 هشاك جسمة مؽ االسباب واالهداف التي تدعؾ لمتحؾل الى الزراعة العزؾية مشها :

السشتجـــات االخـــر  الخاليـــة مـــؽ التمـــؾث بالسبيـــدات ضـــسان انتـــاج الغـــذاء و  -1
 واالسسدة الكيسياوية وغير ذلػ مؽ السؾاد الهرمؾنية .

حسايــة التربـــة والسيـــال والسحـــيط مـــؽ التمـــؾث بالكيسياويـــات السدـــتعسمة فـــي  -2
 الزراعة غير العزؾية .

ــي الزراعــة  -3 ــرب نتيجــة االجــراءات ف ــي الت ــاج السدــتدام ف ــى االنت ــاظ عم الحف
 .العزؾية 

االســتفادة مــؽ السخمفــات الزراعيــة الشباتيــة والحيؾانيــة مــؽ خــالل تــدويرها  -4
 واالستفادة مشها كاسسدة .

 السداهسة في تذجيع التشؾع البايؾلؾجي . -5
 حساية اجيال السدتقبل مؽ التعرض لمسمؾفات . -6
 تذغيل ايدي عاممة ومداعدة السزارعيؽ اقتراديا . -7
لـبعض االمـراض كسـرض جشـؾن البقـر  ابعاد حيؾانات السزرعـة مـؽ التعـرض -8

 نتيجة السسارسات الزراعية في الزراعة غير العزؾية .
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   التحؾل مؽ السزارع التقميدية الى العزؾية :

 السبادئ االساسية في التحؾل مؽ السزارع التقميدية الى السزارع العزؾية : 
ة وهـذا امـر مؽ الزروري جـدا ان تتحـؾل زراعتشـا التقميديـة الـى زراعـة عزـؾي     

في غاية االهسية لرـحة االندـان وبيئتـه وهـؾ غيـر مدـتحيل ويسكـؽ الؾصـؾل اليـه 
 :مؽ خالل خظة جادة نمخص اهؼ مبادئها االساسية بسا يمي 

 . اقامة نغام اداري عزؾي متكامل -1
 . استخدام االسسدة العزؾية السعقسة في تدسيد السحاصيل الزراعية -2
يــــة فــــي مكافحــــة امــــراض وحذــــرات اســــتخدام السكافحــــة العزــــؾية والحيؾ  -3

 .السحاصيل الزراعية 
 .ورافيا  استخدام البذور والذتالت غير السعدلة -4
تاميؽ برنامج مـدروس لزيـادة خرـؾبة التربـة والـتخمص مـؽ االفـار الدـسية  -5

 . والتمؾث بها
تعاقب زراعة السحاصيل بسختمف انؾاعها لعدم استشفاذ خرـؾبة التربـة عشـد  -6

 . د كل عامتعاقب زراعة محرؾل واح
 .تغظية مالئسة لمتربة عمى مدار الدشة ان امكؽ بانؾاع نباتية مختمفة  -7
 .االستخدام االمؽ والرحي لمسيال ومرادرها ومشع تمؾفها  -8

 كيفية انذاء السزرعة العزؾية :
 يتؼ انذاء السزارع العزؾية باعتساد االمؾر التالية :      
 .اختيار السزرعة وخظة الزراعة  -1
رض مشهـا سـؾاء لترـدير مشتجاتهــا يـار مؾقـع السزرعـة عمـى الغـتؾقـف اختي -2

العزؾية برؾرة طازجة او لغرض ترـشيع السشتجـات او لزراعـة الخزـروات 
او الفاكهة او الشباتات الظبية والعظريـة حيـث يختمـف السؾقـع فـي كـل حالـة 
ــار  ــار السؾقــع يجــب االخــذ فــي االعتب عشــه فــي الحــاالت االخــر  وعشــد اختي

 لية :الشقاط التا
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ــة -1 ــدة الرــرف خالي ــة خرــبة جي ــة  ان تكــؾن الترب ــا الكيسياوي ذات مــؽ البقاي
 . ي االرضالتافير السستد لفترة طؾيمة ف

تؾفر ميال الري ذات الشؾعية الجيدة والخالية مؽ السـؾاد السمؾفـة عمـى مـدار  -2
 .الدشة 

 . تؾفر الدساد العزؾي وسهؾلة الحرؾل عميه بذكل مدتسر -3
 .خفاض اسعارهاتؾفر وسائل الشقل وان -4
 تؾفر بيانات عؽ التاريخ الدابق الستخدام السزرعة وتؾفر خريظة لمسزرعة -5
ومرـانع  بعد مؾقع السزرعة عؽ الظرق الدريعة ومحظات الررف الرحي -6

 . لسؾاد الدامةا
 .تؾفر العسال الستسرنيؽ عمى الزراعة العزؾية وعسميات خدمتها  -7
 . االقامة في السزرعةانذاء اماكؽ لالقامة بخمق مجتسع يذجع عمى  -8

 
  لعزؾية واختيار السحاصيل لمزراعةويجب مراعاة ما يمي عشد وضع خظة الزراعة ا

اختيار السحاصيل ذات العائد االقترادي السرتفع والسالئسة لمغروف البيئيـة  -1
 .في السشظقة 

ـــزرع عزـــؾيا مـــع راس الســـال  -2 ـــاج السحرـــؾل السش ـــاليف انت اال تتعـــارض تك
 السدتغل 

السحرؾل قبل زراعته ومعرفة مـد  اهسيتـه الترـديرية ودرجـة  دراسة حالة -3
 الظمب عميه 

معرفــة طبيعــة نســؾ وانتــاج السحرــؾل والؾقــ  الــالزم لمشزــج والحرــاد بســا  -4
 . يتسذى وشدة الظمب عميه

اختيــار االصـــشاف السستـــازة مـــؽ السحرــؾل فـــي الرـــفات الكسيـــة والشؾعيـــة  -5
 .والسقاومة لالمراض 

ر بشـاء خرـؾبة التربـة بزراعـة بعـض السحاصـيل يجب ان ي خـذ فـي االعتبـا -6
 غير السجهدة او االسسدة الخزراء 
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عســل دورة زراعيــة مشاســبة تتشــؾع فيهــا السحاصــيل الزراعيــة واالعــالف بســا  -7
 . يؾفر خرؾبة التربة ويقمل مؽ مذاكل االفات واالمراض والحذائش

 

 التحؾل الى الزراعة العزؾية : 

 التحؾل في االنتاج الشباتي
حمـة التحـؾل : هـي مرحالـة انتقاليـة مـؽ الـشسط الزراعـي العـادي او التقميـدي الـى مر 

الشسط العزؾي اي انها الفتـرة الزـرورية السستـدة مشـذ بدايـة تغييـر الشغـام الزراعـي 
. التقميـــدي الـــى السؾعـــد الـــذي تـــدخل فيـــه السزرعـــة الـــى نغـــام الزراعـــة العزـــؾية 

 :هي ويتزسؽ هذا التحؾل جسمة مؽ االجراءات 
 

 اجراءات التحؾل الى الزراعة العزؾية :
 السحاصيل الحؾلية : 

ــل مــؽ -1 ــي دورة نسؾهــا اق ــة والت ــرة التحــؾل بالشدــبة لمسحاصــيل الحؾلي  12فت
 . شهرا تكؾن عمى االقل سشتان مؽ بداية البذار

يسكــؽ تدــؾيق السشتجــات فــي فتــرة التحــؾل الــى الزراعــة العزــؾية تحــ  اســؼ -2
 ل الدشة الثانية .مشتجات تح  التحؾل وذلػ خال 

 
 السحاصيل السعسرة :

فترة التحؾل بالشدبة لمسحاصيل السعسرة تكؾن فالث سشؾات عمـى االقـل قبـل  -1
 .السحرؾل االول 

يسكؽ تدؾيق السشتجات تح  التحؾل تح  اسؼ مشتجات تح  التحؾل وذلػ  -2
 خالل الدشة الثانية والثالثة 

ــى نغــام زراعــي  ــى الحرــؾل عم ــة ال ــى تهــدف هــذل السرحم ــ دي ال ــث ي مدــتدام بحي
تحدــيؽ خرــؾبة التربــة والتقميــل مــؽ االمــراض والحذــائش والــتخمص مــؽ السبيــدات 
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ــة كســا انهــا تسكــؽ السســارس لمزراعــة العزــؾية مــؽ  ــي السحاصــيل والترب ــة ف الستبقي
 . السعايير العامة لهذا الشسط مؽ الزراعة  التاقمؼ مع

 وتتسيز فترة التحؾل بسرحمتيؽ اساسيتيؽ 
عــالؼ ويرتكــز هــذا الدــجل سالســزارع ان يكــؾن لــه ســجل واضــح ال يجــب عمــى -1

عمــى كــل السعمؾمــات الخاصــة بالسزرعــة مــؽ ناحيــة تحميــل التربــة والســاء 
زرعة ونؾعية وكسية االنتاج لكل قظعة فـي السزرعـة والسـدخالت سوخريظة ال
مــؾاد وقايــة الشبــات ( فــؾاتير السذــتريات  –البــذور والذــتالت  –) االســسدة 

ات وكــل مــا يتعمــق بتربيــة الحيــؾان حيــث ان حفــع ســجالت السزرعــة والسبيعــ
بالسعـايير العامـة لمزراعـة  م جدا لجهة التؾفيق كسـا ان السـام السـزارعامر ها

 . تمػ الزراعةالعزؾية يسكشه مؽ التظبيق الدميؼ ل
 استخدام التقشيات الزراعية وتتسثل في :  -2
 ال مؽ السبيدات الكيسيائية مكافحة الحذائش يظرق بايؾلؾجية وميكانيكية بد - م
اســــتعسال االســــسدة العزــــؾية والسعدنيــــة الظبيعيــــة بــــدال مــــؽ الكيسيائيــــة  - ب

 السرشعة .
ـــراض بـــالظرق والســـؾاد السدـــسؾح باســـتعسالها فـــي  - ت مكافحـــة االفـــات واالم

 السعايير العامة لمزراعة العزؾية .
ة الــى ويدتحدــؽ تحؾيــل كــل مــؽ االنتــاج الشبــاتي واالنتــاج الحيــؾاني فــي السزرعــ

ــل السزرعــة برــيغة العزــؾية فــي  الزراعــة  ــػ يسكــؽ تحؾي ن واحــد واذا تعــذر ذل
اطات لمفرل التام بيؽ االنتاج العزؾي واالنتاج غير يتدريجية مع اخذ كل االحت

العزؾي مؽ ناحية السدخالت والتجهيزات السدتعسمة وتحديد مدـ ولية الترـرف 
 وسجالت السزرعة .

 
 البذور والذتالت : 

تاتي البذور والذتالت مؽ مردر عزؾي ومؽ خـالل الجيـل االول لهـا  يجب ان
عمـــى االقـــل بالشدـــبة لمسحاصـــيل الحؾليـــة ومـــؽ خـــالل الجيـــل الثـــاني بالشدـــبة 
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لمسحاصـــيل السعســـرة غيـــر انـــه يسكـــؽ اســـتعسال البـــذور ومـــؾاد االكثـــار الشبـــاتي 
 لمسحاصيل غير العزؾية اذا تؾفرت الذروط التالية : 

رــؾل عمــى جهــة التؾفيــق بانــه لــؼ يكــؽ بامكانــه الحالــى  يقــدم افبــات - م
 .العزؾية  الرشف او االصشاف

ـــذار اال بؾاســـظة الســـؾاد   - ب ـــة الب ـــذ عسمي ـــة الذـــتالت مش ـــتؼ معامم ـــؼ ي ل
السشرــؾص عميهــا فــي السعــايير الخاصــة بالزراعــة العزــؾية لالنتــاج 
الشباتي او انتاج الذتالت وفق الظريقة العزؾية خالل مدة ادناهـا او 

 ستة اسابيع قبل االنتاج .اقمها 
يسشــع اســتعسال البــذور والذــتالت التــي تــاتي مــؽ الكائشــات السعدلــة   - ت

 ورافيا .
يدتحدـــؽ اســـتعسال االصـــشاف السحميـــة او االصـــشاف السدـــتؾردة  - ث

 الستاقمسة مع الغروف السحمية .
وعشــد االنتــاج العزــؾي يجــب فقــط اســتخدام البــذور العزــؾية ومــؾاد   - ج

ة عدم تؾفر البذور العزؾية ومـؾاد االكثـار االكثار الخزري وفي حال
ــديل فقــط  ــة كب ــر السعامم ــة غي ــذور العادي الخزــري يجــب اســتخدام الب

عـدم تـؾفر فيـه يؾضـح  افبـاتويجب ان يقدم السزارع فـي هـذل الحالـة 
 هذل البذور العزؾية .

 
 : مفاتيح الشجاح لمتحؾل إلى الزراعة العزؾية

 :   يعيظبالتظؾر البسداحة صغيرة مع  البدء-1
 مــؽ ا فزــل عــدم التغييــر الدــريع عمــى نظــاق واســع ومــؽ ا فزــل من يكــؾن      

صــبؾرا  مــع ضــرورة اســتسرار الــتعمؼ والتثقيــف والتظــؾير. والبدايــة بسدــاحة  الســزارع
 . مقل في التكمفةا بل سيكؾن صغيرة معشال من مي خظأ ال يكؾن فادح

 :   إعظاء القرار بشاء عمى بيانات صحيحة   -2
ضرورة االحتفاظ بالدجالت والبيانات والخـرائط والتظـؾر مـؽ عـام  خـر ـ بـذلػ      

 . يسكؽ تحديد مي السحاصيل يسكؽ زراعتها ويكؾن تدؾيقها مفزل
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 :   صفات مظمؾبة اوذ امن يكؾن السشتج متسيز  -3
عمـى مسـاس الكسيـة بـل فـي  في مجـال السشتجـات العزـؾية السشاسـبة ال تكـؾن       

ذو طعـؼ مفزـل كسـا يمـزم  -طـازج  -ثال  من يكؾن ذو مغهر نغيف صفات السشتج م
. والســزارع ال بــد من يأخــذ فــي االعتبــار ه خرائرــفــي  اومدــتدام من يكــؾن مقبــؾال

مد  قبؾله واقتشاعه بسشتجه مؽ الخزر والفاكهة فبذا كان هؾ شخريا  ال يقبمـه وال 
 . يدتظيع مكمه فديكؾن مؽ الرعب بيعه

 :  حتياجات الدؾق اانتاج طبقا  ال-4
السزارع الشاجح هؾ الذي يجد الدؾق مو الفرصة لمتؾزيع. وال يكؾن الهدف هـؾ      

 اانتاج فؼ البحث عؽ الدؾق. عسؾما  اانتاج يكؾن طبقا  الحتياجات الدؾق.
 :   التؾزيع عمى نظاق واسع-5

 ادـهدف الؾصؾل إلى تؾزيـع عمـى نظـاق واسـع يمـزم من يكـؾن السشـتج متجانب      
 . كي يتحقق العائد او االرباح السقشعة ومقبؾال

 . االهتسام بالجديد : عسمية التظؾير ضرورية اضافة الجديد  -6
 . التخظيط لمسدتقبل: عسمية ضرورية بهدف التجديد والتحديؽ  -7
 
 

 الخظؾات ا ساسية لكيفية التحؾل إلى الشغام العزؾي:
يؽ إتباعهـــا لمتحـــؾل إلـــى الشغـــام هشـــاك خظـــؾات مساســـية يجـــب عمـــى السشتجـــ     

العزؾي. لتحؾيل جسيع العسميات الزراعية في مزرعتػ إلـى الشغـام العزـؾي يتظمـب 
 : خالل الخظؾات ا تيةمؽ ذلػ بزع سشؾات ويتؼ 

  : الخظؾة ا ولى
إليـه لمؾصـؾل تعسـل  الي بدقة وميزـا تفهـؼ الؾضـع الـذييجب تفهؼ مؾقعػ الح     

 . ار  نػ ستقؾم بتغييرات كبيرة في مسمؾبػ الحاليمدتقبال  قبل اتخاذ القر 
 الخظؾة الثانية :

 . مبدم بسداحة صغيرة لسعرفة محددات إنتاجػ وتحديد السذاكل السحتسمة       
 الخظؾة الثالثة :
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وهذا يتيح لػ االترال با عزـاء  االنزسام إلى محد السراكز السعتسدة كعزؾ،      
 . ؼ في العسميات الزراعية العزؾيةالقدامى لالستفادة مؽ خبراته

 الخظؾة الرابعة :
اجسع مكبر قدر مؽ السعمؾمات عـؽ الزراعـة العزـؾية مـؽ خـالل قـراءة الكتـب       

 . والسجالت والرحف وميزا زيارة مؾاقع الزراعة العزؾية عمى اانترن 
 الخظؾة الخامدة :

 ا:ابدم باستخدام العسميات عالية السدتؾ  والذهرة ومشه -1
تحميــل عيشــات مــؽ تربــة مزرعتــػ لمتعــرف عمــى محتؾاهــا مــؽ الســادة العزــؾية،  -م

 ( ومحتؾاها مؽ ا مالح والسغذيات.CECوتقدير سعتها التبادليـة والكاتيؾنية )
هـذل التحمـيالت اذ ان معرفة الشذاط السيكروبي )البيؾلـؾجي( فـي تربـة مزرعتـػ  -ب

 . تداعدك في التعرف عمى درجة خرؾبة التربة
الســادة    التربـة مــؽ خــالل زيــادة محتــؾ  معسـل عمــى تشذــيط الكائشــات الحيــة فــي -ت

 : العزؾية والذي يتؼ مؽ خالل
 اتباع دورات زراعية تحتؾي عمى البقؾليات.     ·
 التدسيد ا خزر.     ·
 زراعة محاصيل التغظية )العمف(.     ·
 تهؾية تح  سظح التربة.     ·
 قة الجذور.زراعة السحاصيل عسي     ·
 استخدام الكسبؾس .     ·
 استخدام مشذظات التربة السدسؾح بها.     ·
ببضــافة السعــادن الظبيعيــة ويسكــؽ  السزرعــةنقــص السغــذيات فــي تربــة  معالجــة -جـــ

 .اية لعالج نقص السغذيات ميزا استخدام ا سسدة والسغذيات الرغر  في البد
 رعي محاصيل العمف. ةت السجتر الحيؾانا عية مع استخدامإتباع دورة زرا -ح
 . ويجب مخذ ا تي في االعتبار: إدخال طرق السقاومة الظبيعية لآلفات - خ
 . تجشب زراعة السحرؾل الؾاحد -1
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زيـادة نذــاط التربـة والــذي بـدورة يزيــد مـؽ محتــؾ  الدـكر فــي الشباتـات الشاميــة  -2
 رات. فات والحذبااالصابة وهؾ ما يجعل هذل الشباتات غير سهمة 

  الخظؾة الدادسة :
 الخدمة الجيدة هي العامل ا كثر مهسية. تذكر من    

 
 االختبار البعدي

 
 كيف يسكشػ انذاء مزرعة عزؾية ؟ -1س
 
 ما هي االجراءات السعتسدة لمتحؾل الى الزراعة العزؾية ؟ -2س
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 والرابع عذر االسبؾع الثالث عذر
 مكافحة االفات الزراعيةو مؾاصفات السشتجات العزؾية 
 

 االختبار القبمي 
 بؼ تترف السشتجات العزؾية ؟ -1س
 ؟هل يسكشػ ذكر طرق مكافحة االفات الزراعية عزؾيا  -2س
 

 عرض الؾحدة الشسظية
 :مؾاصفات السشتجات العزؾية 

 ما يمي :مسيزات السؾاد الغذائية الشاتجة عؽ الزراعة العزؾية ان مؽ 
 . متسيزو ذات طعؼ طبيعي  -1
ـــة  -2 ـــف بدـــرعة مقارن ـــة وال يظـــرم عميهـــا التم فتـــرة حياتهـــا بعـــد القظـــف طؾيم

 . جات الزراعية السعاممة كيسيائياتبالسش
 .ي ومظابق لمرشف االصمي عحجسها طبي -3
 . عشاصرها الغذائية متزنة واقرب لمظبيعة -4
خالية مؽ السؾاد الدـامة او الزـارة الشاجسـة عـؽ تـراكؼ السبيـدات وااليؾنـات  -5

 . الحرة
 . ؼ عسميات انتاجها وترشيعها بظرق ال تزر بالبيئةتت -6
 

 مكافحة ا فات
 : ا سس العامة لسكافحة ا فات

مــؽ الزــروري قبــل مكافحــة مي  فــة معرفــة تــاريخ حياتهــا وســمؾكها وعادتهــا      
وطبائعها والغروف التي تشاسب معيذـتها وتكافرهـا وذلـػ لمعسـل بقـدر اامكـان عمـى 

في البيئـة السحيظـة وحتـى يسكـؽ إجـراء السكافحـة والحذـرة عدم تؾافر هذل الغروف 
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ـــي  ـــة ف ـــة و الظبيعي ـــ فر مجسؾعـــة مـــؽ العؾامـــل السشاخي ـــي مضـــعف مطؾارهـــا . وت ف
 . السكافحة الظبيعية لآلفات
الحـرارة والرطؾبـة  ت فر عمـى حيـاة ونسـؾ وتكـافر الحذـرة التيومؽ العؾامل السشاخية 

 . والرياح وا مظار والزغط الجؾي 
العؾامل الظبيعية ا خر  الس فرة الجبال والبحار وطبيعة التربة حيـث من بعـض ومؽ 

 الحذرات يفزل التربة الخفيفة والبعض يفزل التربة الجافة.
كسا من ا عـداء الحيؾيـة تعتبـر مـؽ العؾامـل الظبيعيـة السـ فرة عمـى معـداد الحذـرات 

 بكتريــاكال  مــراض )ومــؽ هــذل ا عــداء الحيؾيــة السفترســات والظفيميــات ومدــببات ا
جدر ااشارة هشا إلى من بعض ا فات تمتهؼ بعزـها الـبعض ت( و  فيروسوال  فظروال

 . مثل الدودة القارضة
 

   : السكافحة الستكاممة لآلفات
. ويؾعـف بـه كـل  تعرف عمى منها االستخدام الستشؾع لظرق السكافحة بأنؾاعها     

ـــة ب ـــة متؾازن ـــات السشاســـبة بظريق ـــدر التقشي ـــاء مدـــتؾياق ـــان ابق ـــة دون  تاامك ا ف
مدــتؾيات الزــرر االقترــادي. وتظبيقــات السكافحــة الستكاممــة ال تعشــي بالزــرورة 
إدخال السبيدات وهذا ال يشقص مـؽ حـق السبيـدات فـي مكافحـة ا فـات عشـد الحاجـة 

 الستكاممة إلى: مو الزرورة إليها ويسكؽ تقديؼ طرق السكافحة التظبيقية
 يكانيكية.السكافحة الس -1
 السكافحة الزراعية. -2
 السكافحة التذريعية. -3
 السكافحة الحيؾية. -4
 السكافحة الكيساوية. -5
 

 موال  : السكافحة السيكانيكية وتذسل:
 التشقية باليد. -1
 . إقامة الحؾاجز عؽ طريق الخشادق -2
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 .حرقهاو  القزاء عمى العائل وذلػ بجسع ا جزاء السرابة -3
 . لحرارة السرتفعة )التدخيؽ(استخدام ا -4
 . استخدام الحرارة السشخفزة -5
 . استعسال مرائد لجذب الحذرات -6

 : فانيا  : طرق السكافحة الزراعية
 تؾفير الغروف السالئسة لشسؾ الشبات طبيعيا .  -1
الــتخمص مــؽ مرــادر العــدو  : تشغيــف الحقــل مــؽ السخمفــات عامــل هــام فــي  -2

خمفـــات الزراعيـــة والحذـــائش مـــؽ مهـــؼ مرـــادر العـــدو  السكافحـــة الزراعيـــة فالس
 لمسحرؾل.

 ااصابة. ل: وجد من ترك ا رض بدون زراعة لفترة طؾيمة تقما ترك ا رض بؾر  -3
اسـتخدام ا صـشاف السقاومـة مـؽ اذ ان استشباط واختيـار ا صـشاف السقاومـة :  -4

 مهؼ مقؾمات الزراعة العزؾية وذلػ لسقاومة ا فات والحذرات.
تعتبــر الــدورة الزراعيــة مــؽ العؾامــل الرئيدــية ايجــاد نــؾع مــؽ التبــايؽ لتؾزيــع  -5

العســل والتكــاليف كســا تعتبــر العامــل الهــام وا ساســي لمتغمــب عمــى ااصــابة بآفــات 
 التربة الحذرية مو السرضية.

: فــي الزراعــة العزــؾية التجاريــة يفزــل زراعــة خمــيط مــؽ  الزراعــة السختمظــة -6
ال تفــاوت فــي درجــة ســتخدام عــدة مصــشاف يكــؾن لهــا بظبيعــة الحــاان و  فصــشاا 

مو  زامسحاصـيل فـي هيئـة حـالمحيانـا  زراعـة خمـيط مـؽ  وقـد يجـري  تعرضها لإلصابة
 . متبادلة اشرطة خظؾط  مو

سدتخمرـات لشباتـات معيشـة قـد الاسـتخدام ان :  استخدام مدتخمرـات الشباتـات -7
مقاومـة بعـض ا مـراض. ومـؽ قـديؼ  يداعد عمى زيادة قدرة بعـض السحاصـيل عمـى

 الزمؽ يدتخدم البرل والثؾم وفجل الحران لسقاومة ا مراض الفظرية.
 

 فالثا : السكافحة التذريعية
بحغر استخدام السبيـدات. الخاصة من السكافحة التذريعية تتؼ بدؽ القؾانيؽ        

لمحد مؽ والسظارات الحجر الزراعي الداخمي والخارجي في السؾاني القيام باجراءات و 
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الد الحتساليـة دخـؾل دخؾل االمراض والحذرات التي ستتحؾل الى افـة فـي داخـل الـب
 . الحذرات دون االعداء الحيؾييؽ لهاتمػ 
 

 :  رابعا : السكافحة الحيؾية
يعبــر اصــظالح السكافحــة الحيؾيــة عــؽ اســتخدام ا ســسدة العزــؾية وا ســسدة      

لزيـادة قـدرة الشبـات عمـى  واستخدام سـالالت مقاومـة يةالحيؾية والسدتخمرات الشبات
. ممــا فــي هــذا الجــزء فهــؾ يخــتص باســتخدام ا حيــاء الظبيعيــة بسعشــى  اومــةالسق
ضــد الحذــرات واســتخدام   دــببات السرضــيةدام السفترســات مو الســتظفالت والساســتخ

 . السزادات ضد الفظريات
 

 خامدا : السكافحة الكيساوية
ية مو مبيـدات ا فـات السرضـية غيـر مدـسؾح باسـتخدامها فـي السبيدات الحذـر      

الزراعــة العزــؾية  ضــرارها البيئيــة وخظرهــا عمــى صــحة ااندــان كســا ســبق ذكــرل. 
ولكؽ تؾجد بعض السعادن والكيساويات تدتعسل لسكافحة ا فات السرضية والحذـرات 

سـمكاتية. مو مثال ذلػ سمكات الرؾديؾم )سمكات الرؾديؾم الرباعيـة( ومي مركبـات 
 مدحؾق الرخؾر السحتؾ  عمى الدميكا.

ــ   ومــؽ السعــادن ا خــر  السرــرح باســتعسالها فــي الزراعــة العزــؾية معــدن الكبري
والشحاس وتدتعسل ضد ا مراض الفظريـة ويمـزم من يكـؾن اسـتعسالها محـدودا  وعشـد 
ات الزرورة خؾفا  مؽ تراكؼ عشرر الشحاس في التربـة إلـى درجـة إحـداث سـسية لمشبـ

 مو الكائشات الدقيقة كذلػ الكبري  قد ي فر عمى بعض الحذرات الشافعة.
كذلػ يدتعسل ممح برمشجشات البؾتاسيؾم عشد الزرورة كسـادة مظهـرة ومثـبط لشذـاط 
الفظــر. وفــي بعــض الحــاالت يدــسح باســتخدام محمــؾل الرــابؾن والزيــؾت السعدنيــة 

لسقاومــة  دم تربــة الظحالــبدــتختقاومــة بعــض ا فــات مثــل الســؽ كــذلػ والشباتيــة لس
 الحذرات ا رضية الزاحفة وحذرات السخازن والسادة تحتؾ  مساسا  عمى الدمكا.
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 :   االتجاهات الحديثة لسكافحة ا فات والحذرات
مؽ مهؼ هذل االتجاهات الحديثة هـؾ اسـتخدام الجاذبـات الجشدـية )الفرمؾنـات(      

فــي السكافحــة منهــا مــؾاد غيــر  مؾنــاتومــؽ مسيــزات الفر  . و كــذلػ التعقــيؼ الذسدــي
لمبيئـة كسـا منهـا لـيس لهـا تـأفير سـام عمـى  اسامة ومتخررة لآلفة وال تحدث تمؾف

.  سدـي لذمتعقـيؼ ا، وكـذلػ بالشدـبة ليـة مـؽ طفيميـات مو مفترسـات ا عداء الظبيع
امـيؽ وغيـر ممـؾث مهؼ جـدا كاسـمؾب كسا ان دور الظاقة الذسدية في تعقيؼ التربة 

الحذـائش عـالوة عمـى مكافحـة  الشبـات السدـببة المـراضاالفـات في مكافحـة لمبيئة 
 .وبذورها  

 
 مكافحة الحذائش

ـــث يدـــبب انتذـــارها      ـــاج الزراعـــي حي ـــر الحذـــائش عـــامال  مـــ فرا  فـــي اانت تعتب
عــرض فــي هــذا الفرــل كيفيــة مكافحتهــا فــي نالسحرــؾل وســؾف عائــد انخفــاض 

 الزراعة العزؾية.
 
 : ي والحراري التدخل السيكانيك 

يتؼ حغر استعسال الكيساويـات حغـرا  تامـا  فـي الزراعـة العزـؾية.ويتؼ االعتسـاد عمـى 
ـــدم لمحـــد مـــؽ انتذـــار الحذـــائش ممـــا التـــدخل السيكـــانيكي مفشـــاء نســـؾ  الؾقايـــة كسب

إليهــا . وتؾجــد إرشــادات عامــة  يــتؼ المجــؾءتعتبــر الؾســيمة ا خيــرة التــي  السحرــؾل
 الحذائش: يمزم االهتسام بها لسقاومة

 .سشاسبة استخدام  الت إفارة التربة ال   -1
ق فــي عسميــة تهؾيــة التربــة وانتذــار جــذور السحرــؾل تدــاعد عسميــات العــز   -2

ق الدـساد العزـؾي كسـا من عسميـة العـزكذلػ سـرعة انظـالق العشاصـر الغذائيـة مـؽ 
 تداعد عمى جفاف سظح التربة )في السشاطق كثيرة السظر (.

ق مؽ عدمـه خـالل فتـرة نسـؾ السحرـؾل تقدير الؾق  السشاسب لمعزبد مؽ  ال   -3
مع ا خذ في االعتبار العسالة وطبيعـة نسـؾ السحرـؾل وطريقـة انتذـار الجـذور هـل 
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هي سظحية مو عسيقة مو إذا كان السحرؾل مزهرا  مو تؼ العقد حديثا  مو تؾجد رياح 
 جافة.
فبن زيادة معدل التقـاوي تدـاعد بالشدبة لمسحاصيل الشجيمية كالقسح والذعير    -4

 زيادة كثافة السحرؾل وعمى الحد مؽ انتذار الحذائش.
تداعد عمى التخمص مؽ الحذائش وإعـداد السهـد االرض التي  اعتساد حرافة   -5

 السشاسب لبذور السحرؾل.
ق السشاسبة لكل محرؾل وتبعا  لظريقـة الزراعـة ففـي حالـة استخدام  الت العز  -6

 ظؾر كالقسح يسكؽ استخدام عزاقة بيؽ الدظؾر.الزراعة في س
ة الزراعيــة فــي الزراعــة الحديثــة فــبن شــكشيجــب مالحغــة منــه رغــؼ مهسيــة الس   -7

ر فاعميـــة كســـا تعتبـــر ق اليـــدوي تعتبـــر مكثـــؽ الحذـــائش بظريقـــة العـــزالـــتخمص مـــ
الحاالت ومقل ضررا  مؽ استخدام ا الت. فقـد تعسـل ا الت عمـى  عضضرورية في ب

 معزاء التكافر لمحذائش فيزيد عددها. ةتجزئ
ق بــيؽ فــي خظــؾط يسكــؽ اســتعسال  الت العــز بالشدــبة لمسحاصــيل السزروعــة   -8

. كسـا اال بالشدـبة لسحرـؾل الـذرة والبظاطـالخظؾط لسقاومة الحذـائش كسـا هـؾ الحـ
ق مشاسبة لمخزـر والسحاصـيل ذات الجـذور هشاك اتجال حديث لترشيع  الت عز من

ر كســا تدــتخدم مثــل هــذل ا الت فــي مقامــة الحذــائش فــي مــزارع الدرنيــة كــالبشج
 البداتيؽ.

ق مثل العزاقة ذات الفرشـاة حديثة التي تدتعسل في عسمية العزمؽ ا الت ال    -9
ويشتذر استعسالها فـي موربـا ومسـاس عسـل هـذل ا لـة من نباتـات السحرـؾل الشـامي 

ي محاصـيل الخزـر مثـل سـؼ وتدـتخدم هـذل ا لـة فـ81-61تحسى بغظاء بارتفـاع 
 الجزر ـ البشجر ـ البرل ـ الثؾم.

 
 : مقاومة الحذائش بالمهب

 وتدتعسل في السحاصيل بظيئة الشسؾ وال يمجأ إليها إال في الغروف الزرورية.
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 : السقاومة الحيؾية لمحذائش
يقرــد بالسقاومــة الحيؾيــة اســتعسال كائشــات حيــة )عــادة الحذــرات( مو مركبــات      

جها الشباتات مو الكائشات الدقيقة وذلػ بهدف خفض معـداد نـؾع مـؽ منـؾاع سامة تشت
 . الحذائش

والسقاومــة الحيؾيــة التقميديــة مو السباشــرة يقرــد بهــا إدخــال معــداء طبيعيــة خارجيــة 
نــؾع وتعتســد مساســا  عمــى تحديــد  إلــى مشظقــة مــا لسقاومــة نــؾع دخيــل مــؽ الحذــائش

 . لؾق  طؾيل وقد تحتاج هذل الظريقة هوإطالق عدو طبيعي فؼ البحث عؽ االدغال
 

 وقاية الشباتات : 
ان رفــع العائــد االقترــادي الزراعــي يدــتؾجب الدــيظرة عمــى االفــات واالمــراض      

ــاء السشاولــة  ــي تحــد مــؽ االنتــاج العزــؾي فــي طــؾر مــؽ اطــؾار الزراعــة او افش الت
 والتخزيؽ .

التخمـــي عـــؽ اســـتعسال وتهـــدف اســـتراتيجية السكافحـــة فـــي الزراعـــة العزـــؾية الـــى 
ــى الشســؾ الظبيعــي  ــة التــي تــ فر عم ــة السرــشعة وكــل مــؾاد الؾقاي السبيــدات الكيسيائي

 لمشبات .
 

 وقاية الشباتات مؽ االفات واالمراض :
تركــز وقايــة الشباتــات عمــى السحافغــة عمــى التــؾازن الظبيعــي وزيــادة السقاومــة      

 سكافحة فانيا .الظبيعية لمشبات واعداد برامج الؾقاية اوال وال
 

 طرق الؾقاية :
تعتسد الظرق السدتخدمة التي تتبـع لتقميـل الخدـائر واالضـرار التـي تشـتج عـؽ      

 ؾسائل نذكر اهسها :ال الصابة باالمراض الشباتية عمى عدد مؽا
 الظرق الحيؾية  -م
 معالجة البذور والذتالت بسؾاد مدسؾح بها  -*
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صــشاف السقاومــة لالمــراض والسالئســة لمبيئــة اختيــار السحاصــيل الستاقمســة واال -*
ــة الجغرافيــة و  ــة حيــث ان مكــان الزراعــة مــؽ الشاحي رجــة الحــرارة والرطؾبــة دالسحمي

واتجــال الريــاح تعتبــر مــؽ العؾامــل ذات العالقــة الؾفيقــة بسدــببات االمــراض ووســائل 
 انتذارها 

 طرق التغذية : -ب
 ة له عدة فؾائد مشها :ان استعسال تدسيد متؾازن واضافة االسسدة لمترب

   .بالسحاصيل السختمفةالسدتهمكة نتيجة لتعاقب الزراعة السؾاد الغذائية  تعؾيض -*
زيـــادة درجـــة مقاومـــة الشباتـــات لالمـــراض فســـثال بعـــض العشاصـــر كالبؾتاســـيؾم  -*

والكالدــيؾم تزيــد بظريقــة مباشــرة او غيـــر مباشــرة مــؽ مقاومــة الشباتــات لالصـــابة 
 . بامراض وافات معيشة

كسا ان لمعشاصر الشادرة اهسية خاصة في زيادة مقاومة الشباتـات لالصـابة بـاالمراض 
واالفات بالرغؼ مؽ ضـآلة الكسيـات التـي يحتاجهـا الشبـات مـؽ تمـػ العشاصـر لسـا لهـا 

 .مؽ دور كبير في العسميات الفديؾلؾجية والكيسيائية التي تتؼ داخل الشبات 
 الظرق السيكانيكية : -ج

رض وتقظيع وتقميـب السخمفـات الزراعيـة فيهـا تعسـل عمـى الـتخمص مـؽ اال  ان حرث
 عدد كبير مؽ الكائشات السرضية كسدببات تعفؽ جذور الشباتات .

كذلػ فان الحرافة العسيقة لبقايا الشباتات التـي تحتـؾي عمـى الكائشـات السسرضـة مثـل 
البيزـية  اض الزغبـي يسشـع نزـج الجـرافيؼيـاوراق العشب السرابة بسدبب مـرض الب

 مسا يقمل مؽ االصابة في السؾسؼ التالي .
 الظرق الفيزيائية : -د

كاســتعسال الذــباك والسحافغــة عمــى مرــدات الريــاح واقامــة اســيجة خزــراء تتكــافر 
 عميها الحذرات الشافعة ت دي الى وقاية الشباتات في الزراعات العزؾية 

 الظرق الزراعية : -ه
الظـرق فاعميـة لسكافحـة امـراض الجـذور باالضـافة تعتبر الـدورة الزراعيـة مـؽ اكثـر 

الى فؾائـدها االخـر  فـي زيـادة خرـؾبة التربـة وفـي مكافحـة االفـات الحذـرية وذلـػ 
ورة حياة مختمـف الحذـرات الزـارة لمسحاصـيل كـذلػ اختيـار وتغييـر مؾاعيـد دبكدر 
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تـه الزراعة ي دي الى التقميل مؽ فرصة حدوث االصـابة لمشبـات او العسـل عمـى حساي
 مؽ االصابة .

 طرق السكافحة : 
وجــؾد الزــرر االقترــادي او فــي حالــة  فــي حالــة عهــؾر اصــابة تتعــد  حــدود     

خظر مباشر يهـدد الزراعـة يدـتظيع السـزارع اسـتعسال مـؾاد طبيعيـة مختمفـة لحسايـة 
الشباتــات حدــب قائســة الســؾاد السشرــؾص عميهــا فــي معــايير ومؾاصــفات الزراعــة 

 ق السكافحة عمى عدة تقشيات نذكر اهسها :العزؾية . وتركز طر
 السكافحة الحيؾية : -م

ضــد كائشــات ضــارة كالحذــرات  قــة عمــى اســتعسال عــدو حيــؾي نــافعهــذل الظري ترتكــز
والفظريات مثال ونهدف الـى التقميـل مـؽ التـافير الدـمبي لمكائشـات الزـارة وتخفـيض 

فـاظ عمـى بيئـة زراعيـة عددها الى ندبة اقل مؽ الحدود االقترـادية الزـارة مـع الح
 مالئسة لتشسية الكائشات الشافعة .

 السؾاد السعدنية والعزؾية : -ب
ــة ســهمة االســتخدام     ــات  يذــترط ان تكــؾن هــذل الســؾاد طبيعي ــر ضــارة لمكائش وغي

الحية ومدسؾح بها كسا ان لمتدسيد العزؾي دورا واضحا فـي تقميـل االصـابة بكثيـر 
نسـؾ كائشـات نافعـة تشـافس فـي نسؾهـا ونذـاطها مـؽ امـراض التربـة نتيجـة لتذـجيعه 

 ونذــاط كائشــات اخــر  ضــارة وتــ دي بعــض كائشــات التربــة عسمهــا السزــاد عــؽ نســؾ
 طريق افرازها لسزادات حيؾية .

 السرائد : -ج
 تدتعسل لجذب الحذرات بدال مؽ نسؾها عمى الشباتات .  
 الفيرمؾنات :  -د

التشغـــيؼ الجشدـــي لمحذـــرات  بي مرـــائد فيرمؾنيـــة تـــ دي الـــى اضـــظراتدـــتعسل فـــ
 وبالتالي التقميل مؽ عسمية وضع البيض .

زراعــة االندــجة : تــ دي هــذل العسميــة الــى الحرــؾل عمــى نباتــات خاليــة مــؽ  -ه
 مدببات االمراض .
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الظاقة الحرارية : تدتخدم خاصة في معالجة البذور بـالحرارة عمسـا بـان التعقـيؼ  -و
ريــة غيــر مدــسؾح بــه وفقــا لسعــايير الزراعــة الذسدــي لمتربــة بؾاســظة الظاقــة الحرا

 في السشاطق الحارة والجافة مؽ العالؼ .العزؾية 
السقاومــة الحيؾيــة باســتخدام الشباتــات الزهريــة : حيــث ان بعــض الشباتــات لهــا  -ي

القــدرة عمــى جــذب بعــض مــتظفالت الــذباب بدرجــة عاليــة لكــي تحســي السحرــؾل 
 ة تقمل فرص االصابة باالمراض .الرئيدي كذلػ يسكؽ استخدام اصشاف مقاوم

 
 وقاية الشباتات مؽ الحذائش :

يعتبـر تعــدد واخــتالف الحذــائش الشاميــة فـي الزراعــة دليــل عمــى التــؾازن وان وجــؾد 
 هذل الحذائش قد يحقق عدة اغراض مشها :

الحد مؽ انجراف التربة : حيث ان جذور الحذائش تعسل عمى تثبيـ  التربـة  -1
 ية تحسي التربة مؽ االنجراف بتافير االمظار عؽ طريق تكؾيؽ طبقة عزؾ 

هـذل  : حيـث وجـد ان نسـؾ وتغمغـل جـذورالدساح لمسـاء بالتغمغـل فـي التربـة  -2
الحذــائش يــ دي الــى بشـــاء قشــؾات طبيعيــة فــي التربـــة وذلــػ عقــب مـــؾت 
الحذائش وتحمـل جـذورها ومـؽ فـؼ تدـسح بسـرور السـاء الـى طبقـات التربـة 

 االكثر عسقا
زيــد مــؽ اضــافة الســادة العزــؾية لمتربــة التــي تمرــادر  تعــد الحذــائش احــد  -3

 .خرؾبتها 
الحد مؽ وجـؾد االتربـة خاصـة بالشدـبة لبدـاتيؽ الفاكهـة فسـثال فـي بدـاتيؽ  -4

ة اسـابيع وتركهـا عمـى ارض البدـتان دالعشب يحـدث ازالـة الحذـائش كـل عـ
خالل مؾسؼ الشسؾ يعسل عمـى تقميـل وجـؾد االتربـة كسـا يعسـل ايزـا بظريقـة 

 باشرة عمى مكافحة العشاكب .غير م
 

 طرق التخمص مؽ الحذائش :
 ازالة السرادر الرئيدية لمحذائش . -1
 اختيار دورة زراعية غير مالئسة لمحذائش . -2
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 طريقة زراعة الغظاء االخزر : -3
وتــتمخص فــي زراعــة بــذور نباتــات تشســؾ الــى اطــؾال اعمــى مــؽ الحذــائش       

ل او تـزرع فـي شـرائح محـدودة مشـه السشتذرة فـي جسيـع اجـزاء البدـتان او الحقـ
خاصــة بالشدــبة لالشــجار السثســرة ويراعــى عشــد اتبــاع هــذل الظريقــة تــؾفير ميــال 
الـــري بكسيـــات مشاســـبة لدـــد حاجـــة االشـــجار ويجـــب ان تكـــؾن نباتـــات الغظـــاء 
االخزـــر ســـريعة الشســـؾ وتفزـــل الشباتـــات البقؾليـــة النهـــا تدـــاعد عمـــى تثبيـــ  

 :اهؼ مسيزات هذل الظريقة  الشتروجيؽ الجؾي في التربة ومؽ
تقؾم الشباتات بتغظيـة الحذـائش فـال يرـل لالخيـرة مـا يكفيهـا  - م

 مؽ ضؾء الذسس فتسؾت .
 تزيد مؽ ندبة السادة العزؾية في التربة .  - ب
 .ال تحدث تمؾفا في البيئة وهي قميمة التكاليف  - ت

 التغظية بالسؾاد العزؾية : -4
 –التربة مثل سعف الشخيـل يتؼ وضع طبقة مؽ السخمفات العزؾية عمى سظح  

اوراق الشباتـات الجافـة مســا يعسـل عمـى مشــع  –التــبؽ  –القـش  –نذـارة الخذـب 
نفـــاذ اشـــعة الذـــسس الـــى الحذـــائش فيـــ دي الـــى مؾتهـــا والقزـــاء عميهـــا هـــذا 
باالضــافة الــى ان هــذل العسميــة تــ دي الــى قــدرة التربــة عمــى االحتفــاظ بالرطؾبــة 

ؽ يزيـادة السـادة العزـؾية فـي التربـة وتحدـكذلػ فان مـؽ مسيـزات هـذل الظريقـة 
 خؾاصها الكيسيائية والفيزيائية .

 
 طرق مكافحة الحذائش :

 الؾسائل السيكانيكية :  -1
ان ازالة الحذائش اليا عؽ طريق الحرث يعد مؽ العسميات الزراعية الهامة      

 :وذلػ لتحقيق االغراض التالية 
 :تقميب التربة وتفكيكها  - م
 :لتقميل مشافدتها لمسحاصيل السزروعة ازالة الحذائش  - ب
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خمط ودفؽ االسسدة العزـؾية الستحممـة والخزـراء فـي التربـة بالشدـبة  - ت
خـالل مؾسـؼ  ةعسيقـ ةفـايقـؾم السـزارع عـادة بحر حيـث لبداتيؽ الفاكهـة 

) الخرمذــة ( بـــيؽ  ةالدــظحي ةفــاالدــكؾن ) الذــتاء ( مــع اتبــاع الحر 
ــأ االشــجار والرــفؾف خــالل مؾســؼ الشســؾ وتعــد هــذ ل الظريقــة مــؽ اكف

 .  الظرق لمتخمص مؽ االدغال 
 ذلػ باستعسال االت وتجهيزات خاصة.ازالة الحذائش بالحرارة ) المهب ( و   -2
 تذسيس التربة في فرل الريف .  -3

 
 

 االختبار البعدي
 
 عدد مسيزات السشتج العزؾي وقارنه بالسشتج التقميدي . -1س
 

دون  ش فـــي الزراعــة العزـــؾيةكيــف يــتؼ الدـــيظرة عمــى االدغـــال والحذــائ -2س
   السؾاد الكيسياوية والسبيدات ؟ استخدام
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 االسبؾع الخامس عذر

 عرض افالم عمسية تخص الزراعة العزؾية

 

 

 

 

 وهللا

 ولي التؾفيق 
 

 

 

 

 

 


